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1.	 INNLEDNING
• Vi legger til grunn en forståelse av fred som rettferdighetsskapende samfunnsendring. 
• Det norske bidraget blir analysert ved å drøfte
hvordan det har bidratt til fire aspekter av slik
samfunnsendring: historisk dokumentasjon og erkjennelse, juridisk rettferdighet, politisk rettferdighet og sosioøkonomisk rettferdighet.
• Det er ingen bred enighet i Guatemala om hva
slags tiltak som er nødvendige for å støtte freds
bygging.

20 år etter undertegningen av fredsavtalen er Guatemala fremdeles et land med store utfordringer.  Mens
man i de fleste land i Latin-Amerika har sett betydelige
fremskritt i fattigdoms- og ulikhetsreduksjon de siste
tiårene, har fattigdommen i Guatemala økt, og lite har
skjedd med ulikheten (se fig. 1 og 2 i Anneks). Som en
konsekvens av det, er en stor andel av befolkningen ekskludert fra grunnleggende goder som er nødvendige for
å leve verdige liv. 
Sosiale konflikter er et vedvarende fenomen i Guatemala.  Jordkonflikter og konflikter om naturressurser
utgjør 50 prosent av alle konfliktene rapportert i landet
(UNDP 2016). Landbruket er fremdeles en viktig kilde til
arbeidsplasser, både formelle og uformelle, men jordfordelingen og jodbruksstrukturen har ikke endret seg,
på tross av jordreformen som ble gjennomført etter undertegningen av fredsavtalen (Gauster og Isakson 2007). 
92 prosent av bøndene produserer kun for selvforsyning,
mange uten å kunne leve av det (UNDP 2016). 
Guatemala er også fremdeles det fjerde mest voldelige
landet i Latin-Amerika målt i antall drap, på tross av at
antall drap gikk ned fra 40 til 30 per 100 000 innbyggere
mellom 2013 og 2015.  Befolkningen er også daglig utsatt for andre former for vold og kriminalitet, inkludert
pengeutpresning, seksuell vold, ran og overfall. Politiske aktivister er særlig utsatt. 
Som et resultat av sosial og økonomisk eksklusjon og
vold er antallet guatemalanere som migrerer og bor i
utlandet, blitt tredoblet etter fredsavtalen. I 2016 utgjorde pengene som migranter sendte hjem, 8,9 prosent av
BNP.1 Ifølge tall fra Guatemalas sentralbank er summen
som guatemalanere sendte fra utlandet, nesten tilsvarende landets totale skatteinntekter, og høyere enn inn1

Egen utregning basert på tall fra Guatemalas sentralbank (Banco de Guatemala). Se tabell 3 Anneks.

tektene fra eksport av de viktigste landbruksproduk
tene. 
Guatemala i dag er med andre ord ganske annerledes
enn det landet som de som deltok i fredsforhandlingene,
som endte i undertegningen av den endelige avtalen for
en sterk og varig fred 29. desember 1996, forestilte seg. 
I løpet av de 20 årene som har gått, har Norge støttet
implementeringen av avtalene, direkte eller indirekte,
med 1,6 milliarder kroner, som har vært kanalisert
gjennom 1902 prosjekter. I denne studien har vi undersøkt hva som er den samlede effekten av Norges langsiktige engasjement på fredsbygging i Guatemala.

Målsetning med studien
Mandatet for denne studien er å oppsummere de viktigste bidragene Norge har gitt til fredsbygging i Guatemala mellom 1996 og 2016, gjennom: (1) å dokumentere
prioriteringene relatert til menneskerettigheter og
rettsstaten i fredsbygging; (2) å analysere de viktigste
bidragene og hva man har oppnådd som et resultat av
den norske støtten; (3) å analysere rollen til det norske
og lokale sivile samfunnet i fredsbygging; (4) å dokumentere Norges omdømme i Guatemala som et resultat
av bistanden i løpet av disse 20 årene; og (5) å analysere
betydningen av erfaringene fra Guatemala for det generelle norske fredsdiplomatiet.  Rapporten er utarbeidet
på oppdrag fra NOREF, for Det norske utenriksdepartementet, men funn og konklusjoner er forfatternes egne
analyser og oppsummeringer. 
Å trekke konklusjoner om betydningen av det norske
samarbeidet er komplisert ettersom Norge er en av
mange bistandsaktører, og mange andre faktorer enn
bistand har betydning for fredsbygging og videre konflikt. Det har blant annet skjedd endringer i betydningen
av Guatemalas beliggenhet for internasjonal narkotikahandel, som har økt tilstedeværelsen av kriminelle organisasjoner. En annen faktor som gjør arbeidet vanskelig, er at ulike grupper og personer i Guatemala har
svært ulikt syn på hva man har oppnådd etter fredsavtalen og utfordringene som gjenstår. I vårt arbeid har det
vært mest slående at informantene med maya-opprinnelse jevnt over har en langt mer positiv vurdering av
endringene enn informanter uten urfolksbakgrunn.
Fra begynnelsen av fredsforhandlingene var det klart at
mange viktige samfunnsaktører var uenige i den forståelsen av fred som ble lagt til grunn.  Næringslivseliten
(organisert i Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)), hæren, regjeringene, URNG-geriljaen og sivil-
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samfunnet, organisert i Asamblea de la Sociedad Civil
(ASC), var alle viktige aktører ved undertegningen av
fredsavtalen.  CACIF valgte i 1994 å avstå fra å delta i
ASC, og etablerte heller sin egen næringslivskomité for
fred.  Imidlertid hadde ikke de mektigste medlemmene
av CACIF interesse av de omgripende samfunns
endringene som fredsavtalen innebærer, og CACIF har
brukt sin makt til å stoppe implementeringen av en rekke av fredsavtalens reformer, særlig relatert til landbrukssektoren og skattespørsmål (Rettberg 2007,
Krznaric 1999). På tross av at avtalen ble signert av alle
parter, og var basert på bred deltakelse fra sivilsamfunnet, var fredsavtalen med andre kontroversiell helt fra
begynnelsen av. Det første tegnet på den underliggende
uenigheten kom ved folkeavstemningen i 1999 som søkte å inkludere flere av reformene i fredsavtalen i grunnloven. Befolkningen stemte imot reformene, men deltakelsen i folkeavstemningen var svært lav, og den ble
gjennomført midt i en svertekampanje preget av vil
ledende informasjon og rasisme.  Politiseringen og
uenigheten omkring innholdet i fredsavtalen er tydelig
den dag i dag. 

Analytisk rammeverk og metode
Det finnes ingen enighet om hva det betyr å «bygge
fred». I fredsavtalen i Guatemala ble det lagt til grunn en
forståelse av fredsbygging som en endring av samfunnsstrukturene og institusjonene som hadde vært til fordel
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for en liten gruppe og resultert i eksklusjon av flertallet,
særlig urfolk, fra økonomiske goder så vel som politisk
innflytelse. Dette fokuset er i tråd med den akademiske
litteraturen hvor man i økende grad ser på fredsbygging
som en del av utviklingsstrategien i et land (David 1999). 
Fredsbygging dreier seg om å løse de strukturelle problemene som har forårsaket konflikten, og å styrke
evnen til å håndtere og løse konflikter (McGinty 2013;
Jenkins 2013).  Ifølge David (1999:28–29) innebærer
fredsbygging en trippel overgangsprosess: For det første, en sikkerhetstransisjon (i Guatemalas tilfelle, nedfelt
i den “operative avtalen”); for det andre, en demokratisk
overgang i form av økt politisk deltakelse på alle nivåer,
først og fremst gjennom frie valg, respekt for menneskerettigheter, og en effektiv administrasjon av rettssystem og fengselsvesen; for det tredje, en sosioøkonomisk
endring, inkludert økonomisk gjenreising og omfordeling for å forhindre ny oppblomstring av vold. 
En bærekraftig fred innebærer med andre ord på den
ene siden en følelsesmessig, økonomisk, politisk og materiell gjenoppbygging, og på den andre siden endring av
forholdene som skapte grobunn for konflikt i utgangspunktet. Rettferdighet er derfor ikke bare en måte å ivareta ofrene for fortidens overgrep på, men også en måte
å skape en ny fremtid.  I tråd med dette argumenterer
Lambourne (2009) for at den langsiktige målsetningen
er å sikre en varig fred både politisk, økonomisk og

rettslig, noe som inkluderer å fremme demokrati, åpenhet i politiske styringsprosesser, å fjerne fattigdom, skape bærekraftig utvikling, respekt for menneskerettigheter og etablere en rettsstat (Lambourne 2009).  En slik
prosess forutsetter dialogmekanismer og måter å inkludere ulike grupper i samtaler om fortiden på, for å legge
til rette for forsoning (Sen 2006; Lambourne 2009). 
Lambourne (2009) bruker begrepet rettferdig samfunnsendring2 for å referere til prosesser som går ut over de
rent lovmessige og har konsekvenser for samfunnsrelasjoner, så vel som strukturer og institusjoner. Rettferdig
samfunnsendring omfatter historisk dokumentasjon og
erkjennelse; juridisk rettferdighet; sosioøkonomisk rettferdighet og politisk rettferdighet. 
Siden en slik forståelse i stor grad sammenfaller med
innholdet og ånden i fredsavtalene i Guatemala, vil vi i
denne rapporten bruke disse fire dimensjonene som
rammeverk for å analysere Norges bidrag til fredsbygging. Når det gjelder Guatemala, må man også vurdere i
hvilken grad fredsprosessen har påvirket diskriminering
og rasisme, som har vært sentrale organiserende prinsipper for samfunnet (Nelson 2015).3 Rasismen lå under
ikke bare politikken for å slå ned geriljaopprøret, men
var også blant årsakene til konflikten (Schirmer 1998,
Brett 2016). Fredsbygging kan derfor ikke sies å ha lykkes uten at den også har bidratt til å forbedre situasjonen for diskriminerte grupper. 
I analysen legger vi videre til grunn en forståelse av
fredsbygging som en prosess (se metode i Anneks).  Vi
legger vekt på å tydeliggjøre hva som er endret og hvordan endringene (eller mangel på sådanne) har lagt betingelser for videre endringer som leder mot videre
føring av status quo eller konsolidering av fred forstått
som en mer rettferdig samfunnsorden. 
Rapporten baserer seg på 62 intervjuer med ulike aktører som representerer et bredt utvalg av sektorer i Guatemala, og aktører relatert til norsk bistand (se beskrivelse i Anneks).  Vi har også gjort dokumentstudier
i arkivene til den norske ambassaden i Guatemala, nå
flyttet til Mexico by, og arkivene som fremdeles befant
seg i Guatemala på det tidspunktet vi gjorde feltarbeid. 

2

«Transformative justice» på engelsk.
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For eksempel, selv om en stor andel av befolkningen i Guatemala (67%)
lever i fattigdom, er det en høyere andel fattige blant urfolk enn andre (87%).
De har dårligere tilgang til grunnleggende tjenester som drikkevann, helsetjenester og utdanning, samt lavere inntekt og politisk deltakelse (UNDP
2016). De to sannhetskommisjonene (CEH 1999 og ODHA 1998, se punkt 3.1)
fastslo at 83% av krigsofrene var urfolk.
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I tillegg har vi foretatt en gjennomgang av andre rapporter og evalueringer av prosjekter finansiert av Norge i
Guatemala.4 Vi har også foretatt fem case-studier av saker med stor symbolsk betydning (disse er videre beskrevet i Anneks 1).  Disse er: 1) folkemordrettssaken
mot tidligere diktator Efraín Ríos-Montt; 2) rettssaken
om seksuell vold under borgerkrigen (kjent som Caso
Sepur Zarco); 3) beslutningen til grunnlovsdomstolen
om urfolks rett til medbestemmelse; 4) gjenvinningen av
jord for urbefolkningen i Chuarrancho; og 5) demonstrasjonene i forbindelse med korrupsjonssakene i 2015. 
Disse førte til korrupsjonsavsløring og fengsling av president Otto Pérez Molina, vise-president Roxana Baldetti og en rekke ministre, offentlige tjenestemenn og næringslivstopper.  Vi har analysert hva slags prosesser
som har muliggjort disse sakene, og hvilken rolle Norge
har spilt i dem (se Anneks 2). 
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På internasjonalt nivå ser man en økende tendens til å ta i bruk kvantitative indikatorer for evaluering av fredsbyggingstiltak i forskjellige land og
kontekster. Imidlertid kan dette ha en avpolitiserende og byråkratiserende
effekt (Denskus 2007, Goetschel og Hagmann 2009). I denne rapporten tar vi
et kvalitativt utgangspunkt for å analysere Norges bidrag. Vi har ikke forsøkt
å kvantifisere effektene av norsk bistand.
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2.	 NORSKE PRIORITERINGER FOR  .
FREDSBYGGING
• Det norske offisielle bistandsengasjementet i peri
oden 1997–2016 hadde en klar profil med vekt
legging av menneskerettigheter, rettsstat, urfolks- og kvinnerettigheter. 
• Man kan dele norsk engasjement i denne perioden
inn i tre underperioder: 1997–2001; 2001–2007;
2007–2016. 
• Det norske og guatemalanske sivilsamfunnet har
spilt en nøkkelrolle i samarbeidet mellom de to
landene fra starten av. 

Historien til det norske offisielle engasjementet i Guatemala begynner med den humanitære bistanden etter
jordskjelvet i februar 1976. Helt fra begynnelsen har det
sivile samfunnet spilt en nøkkelrolle, representert ved
frivillige organisasjoner, og senere norske kommuner,
skoler og ulike typer vennskapsforeninger. Nordmennene som kom til Guatemala for å yte humanitær bistand i
1976, møtte ikke bare ødeleggelsene forårsaket av jordskjelvet, men også den brutale borgerkrigen. De hadde
med seg erfaringen fra sin egen historie med nylige seire for sosiale bevegelser og en sterk overbevisning om
muligheten for samfunnsendring gjennom solidaritet og
politisk organisering (AIN 2016).
Senere bidro dette engasjementet til at Norge ble en del
av en gruppe land som støttet fredsprosessen på
1990-tallet.  Fra 1976 og fremover etablerte de norske
organisasjonene en solid og grundig kunnskap om Guatemalas ulike kulturer, om samfunn og politikk. Denne
grunnlagskunnskapen var en stor ressurs for Norge
gjennom fredsforhandlingene.  Kunnskapen hos de frivillige organisasjonene ble etter hvert styrket av interessen som Guatemala vakte blant studenter og akademikere ved norske universiteter. Mellom 2003 og 2015 ble
det skrevet 40 masteroppgaver om ulike tema relatert til
Guatemala ved norske universiteter og høyskoler, og
sannsynligvis var det enda flere i perioden før (Bull
2015).  Det norske engasjementet i fredsprosessen resulterte også i nære relasjoner mellom samiske og
mayiske organisasjoner, og disse har vært til stor støtte
blant annet for maya-artister og politiske aktivister. 
Etter undertegningen av fredsavtalen har det langsiktige
hovedmålet for den offisielle bistanden fra Norge vært å
forbedre levekår og menneskerettigheter for urfolk og
kvinner; styrkning av rettssystemet, demokrati og delta-
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kelse, samt å støtte og verifisere implementeringen av
fredsavtalen.5 Senere har man også fokusert på bærekraftig forvaltning av naturressurser og utvikling av privat sektor gjennom Norfund.  Selv om bistanden har
basert seg på fredsavtalene, har man også valgt fokus
i tråd med norske generelle bistandsprioriteringer. 
Bistanden til Guatemala har gått gjennom tre faser. Den
første fokuserte på å støtte demobilisering, opprettholdelse av våpenhvilen og sannhetskommisjonenes arbeid
(1997–2001). Dette ble etterfulgt av en fase med vekt på
bilateral bistand til urfolk og styrkning av institusjoner
(2001–2007). I den siste fasen (2007–2015) ble støtten til
urfolk i større grad kanalisert gjennom FN-organisasjoner, og stor vekt ble lagt på å forbedre mulighetene for
urfolk til politisk deltakelse og respekt for deres rettigheter. I tillegg ble samarbeidet utvidet til også å omfatte
initiativer for fordeling og bekjempelse av ulikhet og sosioøkonomisk utvikling for urfolksgrupper. 
Bistanden til Guatemala har vært kanalisert gjennom
ulike mekanismer: bilaterale programmer styrt fra ambassaden, gjennom bevilgninger fra Norad til ikke-statlige organisasjoner og gjennom Norfund. Norge støtter
også Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, Det interamerikanske menneskerettighetsinstituttet og Senteret for rettigheter og internasjonal rett
(CEJIL), de to sistnevnte med hovedsete i Costa Rica. 
De fleste organisasjonene som har fått direkte støtte fra
norske myndigheter, jobber med tema relatert til demokratisk deltakelse, kultur, menneskerettigheter og likhet (tabell 2 i Anneks). De som har hatt prosjekter gjennom hele perioden, er Kirkens Nødhjelp, Norsk
Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna Norge og FOKUS/
JURK. Et stort antall norske kommuner har hatt vennskaps- og samarbeidsprosjekter med kommuner i
Guatemala: Comalapa–Stord; Sololá–Ål; San Martin
Jilotepeque–Fredrikstad; Patzún–Kråkerøy/Fredrikstad;
Aguacatán–Moss; Zacapa–Hvaler; San Lucas Toliman–
5

Modernisering av staten og demokratiet og styrking av det sivile samfunnets
kapasitet til politisk deltakelse er nedfelt først og fremst i de følgende avtalene: “Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas
por el Enfrentamiento Armado” (Oslo, Noruega 17 de junio 1994), “Acuerdo
sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento histórico
de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que
han causado sufrimiento a la población guatemalteca” (Oslo, Noruega, 23
junio 2994), “Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”
(México, D. F. 31 de marzo de 1995), “Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (México, D. F. 6 de mayo de 1996), “Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
Democrática” (México, D. F. 19 de septiembre de 1996), “Acuerdo sobre el
Definitivo Cese al Fuego (Oslo, Noruega 4 de diciembre de 1996), “Acuerdo
sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (Estocolmo, Suecia 7
de diciembre de 1996).
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Kvinnherad; Atitlán–Odda; Panajachel–Stjørdal; La Lucha–Risøyhamn; Quetzaltenango–Tromsø og Champerico–Tinn. De fleste av de guatemalanske organisasjonene
som samarbeider med norske ikke-statlige organisasjoner, gjør det på områdene utvikling av sivilsamfunnet,
demokratisk deltakelse, demokrati, likhet og menneskerettigheter.  Ifølge informasjon fra Norad implementerte de 457 organisasjonene 1579 ulike prosjekter relatert til temaene i denne rapporten, men konsentrert
innenfor kun seks målområder (tabell 5 i Anneks). 
I 2009 lanserte Norge Mayaprogrammet, som ble det
sentrale fokuset for arbeidet frem til 2017. Målsetningen
med programmet er å forbedre de juridiske rettighetene, utdanning og politisk deltakelse for mayabefolkningen. Dette ble begrunnet med mangelen på kapasitet og
vilje hos myndighetene til å løse de grunnleggende utfordringene hos urbefolkningen, forbedre deres levekår
og den politiske deltakelsen. Mayaprogrammet ble implementert gjennom FN, hvor UNDP, UNHCR og UNICEF
hadde ansvar for hver sin komponent: henholdsvis politisk deltakelse, rettssystemet og utdanning. Den første
fasen (2009–2013, NOK 60 millioner) rettet seg først og
fremst mot sivilsamfunnsorganisasjoner, mens man i

den siste fasen (2014–2017, NOK 70 millioner) også har
inkludert noen offentlige institusjoner. 
Ambassaden har i tillegg støttet Den internasjonale
kommisjonen mot straffefrihet i Guatemala (Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG); rettslige samarbeidsinitiativ via Den Norske Dommerforeningen og Den Norske Advokatforeningen; et
Oxfam-program for å bekjempe vold mot kvinner og
menneskehandel; et prosjekt for å skaffe identitetspapirer til kvinner, gjennom Fundación Rigoberta Menchu
Tum; styrking av rettighetene til LGBT-personer; og et
prosjekt for ren energi gjennom Kirkens Nødhjelp. Ambassaden tok også initiativ til å styrke menneskerettigheter gjennom forsvaret av urfolks kulturelle identitet. 
For å oppsummere, så har de norske prioriteringene
gjennom disse 20 årene fokusert på menneskerettigheter (spesielt rettighetene til urfolk og kvinner), styrking
av rettsvesenet og rettsstaten og politisk deltakelse. Temaene har vært direkte knyttet til implementeringen av
fredsavtalen, men også vært innenfor norske bistandspolitiske prioriteringer.
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3.	 HISTORISK DOKUMENTASJON .
OG ERKJENNELSE
Det er umulig å etablere en klar årsakssammenheng
mellom norsk bistand og endringer som har skjedd i
Guatemala. I det følgende presenterer vi en analyse som
kobler norsk bistand til de fire aspektene av rettferdig
samfunnsendring skissert over: sannhet, juridisk rett
ferdighet, sosioøkonomisk rettferdighet og politisk rettferdighet. 

3.1. Sannhet, rettferdighet
og forsoning
• Sannhetskommisjonenes dokumentasjon av historien har hatt avgjørende betydning for senere
juridiske prosesser om menneskerettighetsbrudd
og folkemord. 
• Dokumentasjon av historien har satt spørsmålstegn ved den offisielle fortellingen om krigen, og
har vært et redskap i å styrke ofrene som aktører.
• Den norske støtten var sentral både finansielt og
som en form for offentlig uttrykt solidaritet. 

“Uten sannhet, ingen rettferdighet,
og uten rettferdighet, ingen fred”6
Å få frem sannheten om fortiden er avgjørende for fremtidig rettferdighet og fredsbygging.  Derfor ble Kommisjonen for historisk oppklaring (La Comisión para el
Esclarecimiento Histórico (CEH)) etablert ved en avtale
signert i Oslo i 1994 av URNG og den guatemalanske
regjeringen.  Sivilsamfunnsforsamlingen (la Asamblea
de la Sociedad Civil (ASC)), som fra begynnelsen mottok
støtte fra Norge, spilte en viktig rolle i forhandlingene av
den avtalen. CEH presenterte sin rapport «Memoria del
Silencio» i 1999 (CEH 1999). Mange fryktet at Oslo-avtalens pålegg om at CEH ikke skulle «individualisere»
ansvaret for menneskerettighetsbruddene av frykt for
represalier, ville legge store begrensninger på kommisjonens arbeid.  Det bidro til ønsket om en uavhengig
kommisjon. En slik ble opprettet og koordinert av menneskerettighetskontoret til erkebiskopen i Guatemala
(Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)), som presenterte sin rapport i 1998
(Tomuschat 2001).  Begge kommisjonene mottok støtte
fra Norge. Bare to dager etter fremleggelsen av ODAHGs
rapport «Guatemala Nunca Más», ble Monseñor Gerardi, som hadde ledet arbeidet, drept. Drapet ble utført av
6
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Dette ble uttrykt av en tidligere militær som ble intervjuet for denne studien.

militærstyrker knyttet til regjeringen, og gjorde at mange ble bekymret for fredens fremtid. Det var derfor stor
spenning knyttet til sluttrapporten fra CEH, «Recuperación de la Memoria Histórica», i 1999. Mange ble imidlertid overrasket over hvor tydelig den plasserte ansvaret for overgrepene.  Rapporten skapte derfor stor
bekymring hos militærledelsen og den politiske og økonomiske eliten, og jubel blant menneskerettighetsorganisasjonene (Tomuschat 2001). 
På tross av dette var mange bekymret for at enkeltindividers ansvar ikke var etablert tydelig nok til å legge
grunnlag for rettslig forfølgelse av krigsforbrytere (Tomuschat 2001).  Rettssakene mot brudd på menneskerettigheter som kom i etterkant, har imidlertid ført til
fellende dommer, og ironisk nok argumenterer en rekke
militære for at man i økende grad bør individualisere ansvaret for å unngå å sverte omdømmet til militæret som
helhet.7

Betydningen av oppklaringskommisjonene
Rapportene fra de to kommisjonene der man samlet inn
historisk materiale om krigen, har hatt stor betydning
for de senere rettssakene om folkemord og seksualisert
vold. I tillegg har de vært med på å legge grunnlaget for
opprettelsen av CICIG. CEH-rapporten inneholder flere
korrupsjonsindisier som bidro til korrupsjonsetterforsk
ningen og sakene som ble ført i 2015, så vel som en rekke andre saker som nå etterforskes i det guatemalanske
rettsvesenet og som vil komme opp i nær fremtid. Det
inkluderer blant annet en ny stor folkemordsak og en
sak om seksualisert vold.8 Sannhetskommisjonene i
Guatemala var de første i sitt slag i Latin-Amerika som
dokumenterte og fordømte vold mot kvinner (Rosser
2015).  Selv om dokumentasjonen og fordømmelsen på
det tidspunktet ikke ble begrunnet i en eksplisitt politikk
mot vold mot kvinner, åpnet kommisjonene et rom for
videre arbeid om temaet. 
De etterfølgende prosessene som kom som en konsekvens av sannhetskommisjonene, muliggjorde en kobling mellom «den historiske sannheten» og «den juridiske sannheten». Etter at sannhetskommisjonen hadde
dokumentert de historiske fakta, ble disse bekreftet
gjennom juridiske prosesser ved hjelp av juridiske metoder, og de ble derfor til «juridiske sannheter». Det åpnet for en anerkjennelse av lidelsene til ofrene (i all
hovedsak maya-befolkningen), og la grunnlaget for de7

ECN 41.
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ECN 44.

res endrede status fra å være ofrene til å være «subjekter» med rettigheter.9
Med andre ord ble ofrene og de overlevende «menneskeliggjort» gjennom prosessen med å etablere en historisk
og juridisk sannhet, etter først å ha blitt umenneskeliggjort gjennom volden. Det ga dem også tilgang til rettsvesenet, og mulighet for rettslig og økonomisk oppreisning.10 Koblingen mellom den historiske og juridiske
sannheten gjorde folkemord- og Sepur Zarco-rettssakene banebrytende. De har brutt med en lang tradisjon av
stillhet og straffefrihet, og gitt håp til tusenvis av guatemalanske kvinner som har vært ofre for seksualisert
vold under krigen. Som en følge av disse sakene har mer
enn 30 achi´-kvinner i Rabinal, Baja Verapaz som var
ofre for seksuell vold fra militæret, samt hundrevis av
overlevende etter massakrer, forberedt en ny sak om
folkemordet i Rabinal, som vil bli brakt for retten i 2017.11

Forsoning gjennom sannhet
Rapportene fra CEH og ODHAG har imidlertid ikke bare
hatt juridiske og strafferettslige konsekvenser.  Det intensive arbeidet på lokalt nivå med å samle inn informasjon til rapportene har også ført til at ulike lokalsamfunn
har konfrontert fortiden. Det har vært gjennomført juridisk etterforskning, symbolske minneseremonier, oppgravinger og begravelser av menneskerester. Hundrevis
av lokalsamfunn har søkt påtalemyndighetene om å få
sette i gang leting, utgraving og begravelser av ofre for
massakrer som lå i hemmelige massegraver.  Utgravings- og begravelsesprosessene har bidratt til felles og
individuelle sorgprosesser.  Åpenheten rundt historien
har også gitt seg uttrykk i kunst og kulturelle aktiviteter. 
Flere informanter ga uttrykk for at disse prosessene har
gitt en anerkjennelse og oppreisning til ofrene og overlevende, og har endret interne maktforhold innad i lokalsamfunn.12
Rapportene fra sannhetskommisjonene bidro også til å
gjøre overgrepene kjent blant den brede befolkningen i
Guatemala, ikke bare i områdene der de skjedde. Krigen
i Guatemala gikk i hovedsak utover urfolk og den rurale
befolkningen, og kunnskapen om hva som skjedde, har
vært begrenset utenfor konfliktområdene. Formidlingen
av innholdet i rapportene fra sannhetskommisjonene
har vært mer omfattende i innlandet, der tyngden av
9

“Det som skjer, er at noen kan sette spørsmåltegn ved den historiske
sannheten angivelig av ideologisk grunner … men når man bringer den til
en domstol, det finnes juridiske verktøy for å bekrefte sannheten, og når det
som man visste, blir bekreftet gjennom en juridisk prosess … for ofrene, er
det veldig viktig å bli hørt og å bli trodd … de snakker sant, og den juridiske
sannheten er en form for oppreising.” ECN 44.

10 Dette sitatet er fra Sepur Zarco-saken: “Det å sitte der [i rettssalen] var
en seier for dem [urfolkskvinnene] fordi … de krevde noe som var deres
rettighet … når kvinnene begynte å snakke … de ville kreve rettferdighet … de
hadde tiet i over 35 år … dagen dommen falt, var rettssalen stappfull. Det er
et rom med plass til mellom 300 og 400 mennesker, og det var folk fra hele
verden der, alle ropte «rettferdighet». Det var et rop, det var roen, det var
lykke og glede det vi følte … de kvinnene ville ha rettferdighet, og til slutt sa
de vi oppnådde det.” ECN 33.
11 ECN 44; ECN 11.
12 ECN 1; ECN 5; ECN 31; ECN33.

overgrep fant sted. Innholdet i rapportene ble imidlertid
kjent for det store flertallet av guatemalanere da de store rettssakene kom opp i Guatemala by. Det har resultert i en merkbar endring i det guatemalanske samfunnet. Mens mange i urbane og middelklasseområder før
folkemordrettssaken hadde liten bevissthet om voldens
omfang under krigen, er det i dag få som sår tvil om hva
som har skjedd. Det er debatt om hvorvidt volden utgjorde et folkemord, og hva slags straff de skyldige bør få,
samt hvorvidt volden kunne rettferdiggjøres, men ingen
nekter for at volden har skjedd og at maya-befolkningen
i rurale områder ble ofre for mesteparten av den.  De
overlevende ofrene legger stor vekt på dette aspektet. 
Blant annet fremgikk det i intervjuer at ofrene har bedt
om at deres historier skrives ned for ettertiden, blir formidlet i undervisningen på skolen, og at man minnes
ofrene gjennom at det reises monumenter i lokalmil
jøene.
Kommisjonene bidro også til et nytt syn på korrupsjon. 
Korrupsjonstilfellene som ble avslørt av CICIG og påtalemyndighetene i 2015, gjorde sterkt inntrykk, særlig på
den yngre urbane delen av befolkningen uten urfolksbakgrunn. Våre informanter så demonstrasjonene i 2015
som tett knyttet til sannhetsprosessene. De uttrykte at
fortidens hendelser og sannhetsprosessene har en klar
sammenheng med kampen mot straffefrihet og korrupsjon i dag.13
Sannhetskommisjonenes rapporter la med andre ord
grunnlaget for at tidligere fortiede deler av historien har
utfordret den dominerende nasjonale historiefortellingen. Under rettssakene om folkemord og seksuell vold
under borgerkrigene ble bevisene fra sannhetskommisjonene bekreftet som en «juridisk sannhet». Det gjorde
at også elitene måtte erkjenne at dette var en del av historien.  Selv om elitene la vekt på å glemme og å tilgi,
nektet de ikke lenger for at det hadde skjedd, men forklarte det som et resultat av «galskapen» til de to krigende partene. I enkelte tilfeller ble det også åpent uttrykt at opposisjonen mot rettssaken dreide seg om å
forhindre rettsforfølgelse av sivile som kunne ha samarbeidet med hæren i folkemordet.14
Folkemordsaken og saken om seksualisert vold åpnet
med andre ord for at kvinner og urfolk kunne fortsette å
utfordre den dominerende versjonen av historien, og
derfor også maktforholdene, statsapparatet, og urfolks
tilgang til rettssystemet.

13 En informant som deltok aktivt i protestene i 2015, sa følgende: “Det som
ble gjort i de siste to årene, hadde ikke vært mulig uten grunnmuren som
fredsavtalene utgjør, fredsprosessen og at man fikk alle problemene og hele
historien som ingen ville snakke om, frem i lyset.” ECN 46.
14 Communiqué publisert av den høyreorienterte foreningen Asociación de
Amigos del País, 15.4.2013. Se også intervjuet med M. Callejas i dokumentarfilmen “El Buen Cristiano”.

9

Betydningen av Norges innsats
I tillegg til Norge har en rekke andre aktører vært involvert i å støtte og finansiere rapportene til sannhetskommisjonene i Guatemala. Ifølge våre informanter skilte imidlertid Norge seg ut ved å være tydelig på å ønske å
sette søkelys på forholdene som ga opphav til krigen. I tillegg kom den strategiske og symbolske betydningen av
den offentlige støtten som den norske ambassaden ga til arbeidet til CEH og ODHAG gjennom deres arbeid med
rapportene, tydelig frem i intervjuene. På samme måte legger informantene vekt på den fysiske tilstedeværelsen
av representanter for norske organisasjoner og den norske ambassaden i de historiske rettssakene. Noe som
gjentatte ganger ble nevnt i intervjuene, var at selv om den økonomiske støtten fra Norge hadde vært viktig, var
det vel så viktig å kunne stole på at Norge hele tiden var en klar alliert av de svakeste.

3.2. Rettslig rettferdighet og rettsstaten
• Menneskerettighetsovergrep som en statlig praksis er i dag ikke lenger akseptert i Guatemala.
• Flere juridiske og institusjonelle endringer til
godeser urfolk og kvinner.
• Den institusjonelle styrkingen av påtalemyndig
hetene og arbeidet til CICIG har styrket kampen
mot korrupsjon i Guatemala.

På tross av høy grad av straffefrihet, vektlegger alle intervjuobjektene at menneskerettighetsovergrep ikke
lenger er akseptert statlig praksis i Guatemala, i sterk
kontrast til hvordan det var under krigen.15 En slik
holdningsendring når det gjelder hva som er akseptabel
praksis, blir forklart med informasjons- og utdanningskampanjer gjennomført av myndighetene på initiativ fra ikke-statlige organisasjoner, alternative medier
og som en effekt av de strategiske straffesakene om
menneskerettighetsovergrepene. Likevel eksisterer det
fremdeles store problemer med menneskerettighetsovergrep.  Diskriminering og rasisme har dype røtter i
samfunnet, i det politiske systemet og i statlige institusjoner i Guatemala.  På tross av at man har vedtatt og
iverksatt lover som er rettet mot å eliminere rasisme og
diskriminering, er det langt igjen før dette er borte i
praksis.

Urfolk og kvinner
Den guatemalanske regjeringen har gjennomført
endringer i rettsapparatet for spesielt å håndtere saker
relatert til urfolks og kvinners rettigheter.  Disse
endringene kan ses som et direkte resultat av det langsiktige arbeidet og presset fra det guatemalanske sivile
samfunnet, spesielt urfolksorganisasjoner, og det internasjonale samfunnet, inkludert Norge og ulike deler av
FN.  For eksempel etablerte høyesterett en egen enhet
for urfolkssaker i 201216, og i 2013 etablerte denne enheten flere sentre for oversettelse og tolkning av urfolks15 ECN 9; ECN 10; ECN 29.
16 ECN 23.
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språk i hele landet. Man har også åpnet rettssaler i hele
innlandet for å forbedre urfolks tilgang til rettsvesenet.
I 2008 ble loven mot kvinnedrap og andre former for vold
mot kvinner vedtatt i kongressen som et resultat av arbeidet og lobbyvirksomheten fra kvinneorganisasjonene. Mange av disse møttes for første gang i ASC under
fredsprosessen. Resultatet av dette arbeidet var at man
mellom 1996 og 2014 etablerte et kvinnesekretariat på
presidentnivå (CONAPREVI) som koordinerer den offentlige politikken for å forebygge, straffe og utrydde vold
mot kvinner. Man fikk også en nasjonal plan for å forebygge vold i hjemmet og mot kvinner, og et nettverk av
sentre og herberger for helhetlig støtte til kvinner som
har overlevd vold. Mobiliseringen som kvinneorganisasjonen har stått bak, har også resultert i at vold mot
kvinner nå er synlig som et omfattende offentlig helseproblem og en utfordring for samfunnets trygghet og
sikkerhet.  Disse organisasjonene er i dag også viktige
for statens tilgang til informasjon og kunnskap.

Kampen mot korrupsjon
Den internasjonale kommisjonen mot straffefrihet i
Guatemala (CICIG) ble etablert ved en avtale underskrevet i 2006 av FNs generalsekretær og Guatemalas regjering, og den ble ratifisert av den guatemalanske
kongressen i 2007. I utgangspunktet hadde den et toårs
mandat, men det er blitt forlenget tre ganger. Ideen om
å avsløre og oppløse de parallelle maktnettverkene som
gjennom mange år har opprettholdt straffefrihet i Guate
mala, kom opprinnelig fra sivilsamfunns-organisasjoner med støtte fra internasjonale organisasjoner som
MINUGUA, Amnesty International, Human Rights Watch
og Washington Office for Latin America (WOLA), samt
Canada, USA, Sverige, Norge og Spania. Utgangspunktet
var offentliggjøringen av sannhetskommisjonenes rapporter (Peacock og Beltran 2006). Flere kilder har pekt
på at bak det formelle statsapparatet og de formelle demokratiske strukturene i Guatemala dominerer parallelle maktstrukturer som organiserer et nettverk av personer og illegale virksomheter, som tapper staten for
ressurser og bruker vold for å eliminere sine rivaler
(Peacock og Beltran 2006, Barreto og Hernández 2015,
Bull 2014). 

Foto: Anna Sveinsdottir

Mandatet til CICIG er å samarbeide med guatemalanske
myndigheter, spesielt påtalemyndighetene (MP), det nasjonale sivile politiet (PNC) og innenriksdepartementet i
å etterforske, dømme og oppløse slike klandestine sikkerhetsapparater knyttet til staten.  CICIGs funksjonærer har mandat til å etterforske hvilket som helst individ
eller offentlig eller privat enhet, motta informasjon fra
alle offentlige enheter, presentere bevis og delta i
rettsprosesser. CICIG fungerer som en særskilt påtalemakt som samarbeider med myndighetene uten å erstatte dem. CICIG skal også anbefale politikk og institusjonelle reformer som styrker staten på rettsområdet,
spesielt institusjoner som er ansvarlige for å etterforske
illegale grupper og klandestine sikkerhetsapparat. 
CICIG har ansatt flere titalls etterforskere og eksperter
fra mer enn 20 land, og er finansiert i første rekke av
USA, Sverige, Spania, Nederland og Norge. Arrestasjonen av daværende president Otto Pérez Molina, visepresident Roxana Baldetti og nesten hele regjeringen i 2015
for korrupsjon, så vel som utleveringsordren som USA
rettet mot Baldetti i 2017, viser omfanget av disse parallelle strukturene. 

Institusjonell styrking
Påtalemyndighetene (MP) har etablert en spesialenhet
(Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG – .
UEFAC) med ansvar for rettslig forfølgelse av sakene

som CICIG etterforsker. Man har også styrket andre etterforskningsenheter som Enheten mot organisert kriminalitet (Fiscalía contra el Crimen Organizado), og
særlig Enheten mot menneskehandel (la Unidad contra
la Trata de Personas). I løpet av sin eksistens har CICIG
foreslått ulike lover og regelverk, særlig rettet mot bedre beskyttelse av vitner. CICG har også foreslått en rekke
modifikasjoner av gjeldende lovverk for å kunne operasjonalisere loven mot organisert kriminalitet og garantere sikker tilgang til informasjon. CICIG har samarbeidet i arbeidet med avlytting og skaffet nødvendig utstyr
og opplæring, og bidratt til vedtak av reformer som har
opprettet «den effektive samarbeidspartner» som et
juridisk begrep.  Slike «samarbeidspartnere» har vært
sentrale i korrupsjonsavsløringene som avslørte de store korrupsjonssakene i 2015. 
I løpet av de ti årene CICIG har eksistert, har man støttet
MP i en rekke høyprofilerte rettssaker som har resultert
i svært viktige dommer mot tidligere militære, statlige
funksjonærer, dommere, narkotikahandlere, næringslivsledere osv. CICIG har offentliggjort informasjon som
har skapt en ny forståelse av hvordan organisert kriminalitet gjennomsyrer politiske strukturer og finansieringen av politiske partier i Guatemala, avslørt korrupsjon i
valget av dommere, korrupsjon i illegale adopsjonsprosesser av guatemalanske barn, med mer. 
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Betydningen av Norges innsats
Endringene i rettssystemet som er beskrevet over, er et resultat av arbeidet til guatemalanske myndigheter og
sivilsamfunnsorganisasjoner med støtte fra ulike donorer. Imidlertid påpeker flere av våre informanter at Norge
har spilt en spesiell rolle ettersom man hele tiden har lagt vekt på rettferdighet og rettssystemet. Det har skjedd
særlig i Mayaprogrammet, som har gjort rettsapparatet i stand til å håndtere urfolkssaker. Også langsiktigheten
i Norges arbeid blir vektlagt. Støtten til Foreningen for maya-advokater og -notarer, samt støtten til dommere
fra norske advokater og dommere ble også nevnt i mange intervjuer. Det gjorde også støtten til andre advokater
gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Informantene la videre vekt på at samarbeidet mellom kvinne
organisasjoner i Norge og Guatemala har hatt stor betydning for forbedringene i rettssikkerheten for kvinner. 
Igjen ble langsiktigheten lagt vekt på som avgjørende for at rettsprosesser som omfatter seksualisert vold ble
gjennomført. Støtten til Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen (CIDH) og til CEJIL (Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional) fra Norge har også bidratt til styrking av lokale juridiske prosesser. De strategiske sakene som har gitt resultater, ble først presentert for CIDH og deretter i Guatemala, med større tyngde
og legitimitet.
I 2010, tre år etter at CICIG ble etablert, ble Claudia Paz
y Paz Bailey utnevnt til sjef for påtalemyndighetene. Paz
y Paz hadde vist stor grad av integritet i løpet av sine 18
år som dommer, og begynte en kamp mot narkotikavirksomhet, korrupsjon, organisert kriminalitet, brudd på
menneskerettigheter og vold mot kvinner under krigen. 
Før hun ble statsadvokat, arbeidet hun hos FNs høykommissær for flyktninger, var konsulent for MINUGUA, og
leder for Institutt for komparative strafferettsstudier, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala (IECCPG).17 Hun hadde også en fremstående
rolle under folkemordrettssaken mot eks-general Efraín
Rios-Montt, og det var hun som initierte korrupsjonssakene som resulterte i arrestasjon av Pérez Molina og
Baldetti i 2015. Paz y Paz jobbet for å forbedre etterforsk
ningskapasiteten hos MP, spesielt analyseenheten, og
styrket det institusjonelle samarbeidet med CICIG.18
Analyseenheten gikk fra å ha 10 ansatte til å ha mer enn
140 ansatte under Paz y Paz sitt mandat.  Man styrket
opplæring og introduserte systemer for å anerkjenne de
ansattes innsats. 

Juridisk uavhengighet
I tillegg til styrkingen av MP har det vært en lang kamp i
Guatemala for å styrke rettsvesenets uavhengighet. Det
mest interessante er kanskje å merke seg at på tross av
at korrupsjonen virker tøylesløs, finnes et stort antall
rettskafne dommere som utfører sitt arbeid under enormt
press og grove trusler.19 Styrkingen av etterforskningen
hos MP bidrar til at i de tilfellene som kommer til retts
17 Mange av våre informanter husker samarbeidet mellom IECCPG og JURK
spesielt godt på grunn av en sak om vold mot kvinner og etnisk diskriminering som etter hvert ble banebrytende på grunn av hvordan ofrene ble møtt,
samt etterforskningsstrategien, og kapasitetsoppbygging hos offentlig ansatte om vold mot kvinner og seksualisert vold. På sin side fremhever JURK
at de lærte av andres erfaring om hvordan man skal behandle ofrene for vold
mot kvinner og seksualisert vold. En informant fra JURK sa følgende: «Vi
lærte av MTM at det er andre måter å jobbe på, de [MTM] har en mer tverrfaglig tilnærming, de tilbyr psykologisk behandling, sosial støtte og juridisk
støtte … oppreising er noe mer enn kun penger eller materielle aspekter,
absolutt! Vi har lært fra hverandre.»

salen, presenterer man vitenskapelige bevis, med ryggdekning i profesjonell etterforskning.20 Både dommere,
forsvarere og påtalemyndigheter har fått spesiell opplæring i temaer som gjelder urfolk og kjønnsspørsmål. 
Et stort antall urfolksadvokater, først og fremst maya,
kjører også strategiske saker i rettsvesenet. Etableringen av Foreningen for maya-advokater og -notarer (Asociación de Abogados y Notarios) i 2004 har bidratt til å
styrke maya-juristenes kapasitet. I tillegg har deres tilstedeværelse i rettssalene og den rettslige kvaliteten
som maya-advokatene har fremvist der og i forberedelsesfasene, bidratt til å øke deres anerkjennelse og respekt i de øverste juridiske sfærene.21
Sepur Zarco-saken ble den første i historien der bruk av
seksuell vold som et våpen i krig ble dømt i samme land
som overgrepene hadde skjedd. Tidligere saker, som fra
Rwanda og det tidligere Jugoslavia, ble presentert i internasjonale rettsinstanser.  I tillegg gjorde vitneutsagn
og ekspertutsagn under rettssaken det tydelig at seksuell vold var et nøkkelelement i folkemordet som ble utført mot mayafolket.
Vedtakene fra grunnlovsdomstolen (la Corte de Constitucionalidad) (for eksempel i Chuarrancho-saken og
konsultasjonsprosessene med lokalsamfunn) viser at
rettssystemet opererer med stor grad av autonomi, og at
man innad i rettssystemet søker både å anerkjenne urfolksrett og å inkorporere praksis fra internasjonal
rett.22
20 Folkemordsrettssaken og Sepur Zarco-saken kjennetegnes av etterforskning
av høy kvalitet som inkluderte bruk av sakkyndige eksperter fra flere fag
under rettssaken.

18 ECN 6.

21 “Når hun [navn på en kvinnelig mayaadvokat] kommer til rettslokalene, blir
vi alle stille: Dommerne, de andre advokatene … hennes kunnskap, forberedelsene og evnen til å føre sakene kan ikke sammenlignes med noen andre.
Jeg skulle ønske at jusstudentene kunne se henne prosedere i rettssakene,
at hennes arbeid ble brukt som undervisningsmateriale på universitetet. Jeg
skulle ønske at alle studentene kunne lære av den måten de [mayaadvokatene] prosederer, fordi de har måttet jobbe dobbelt så hardt for å kunne få
innpass i denne delen av samfunnet.” ECN 43.

19 Selv om de ikke er de eneste, er dommere som samarbeider med den
Norske Dommeforeningen, blant dem.

22 ECN 43. I Chuarrancho-dom og i dom om konsultasjon med urfolk drøfter
dommerne ILO 169-avtalen.
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3.3. Politisk rettferdighet: demokrati og
politisk deltakelse
• De politiske partiene i Guatemala er ikke i stand til
å kanalisere de politiske interessene til majoriteten av befolkningen.
• Den sosiale mobiliseringen har resultert i nye former for organisering og styrking av lokale organisasjoner. 
• Styrkingen av uavhengige medier har vært fundamental for den nylige politiske mobiliseringen i
middelklassen.
• Man har fått en utvidet offentlig sfære med en bedre offentlig debatt og større grad av ytringsfrihet. 

Styrkingen av det representative og deltakende demokratiet er en av grunnsteinene i fredsbygging, og i Guate
mala ser man på demokratisering som noe som begynte
med fredsavtalene. På det tidspunktet man undertegnet
avtalen i Guatemala, var imidlertid de politiske partiene
og de demokratiske institusjonene svært svake, og staten var delvis “fanget” av økonomiske eliter som ikke
hadde noe eget demokratisk politisk prosjekt (Torres-Rivas 2013). I løpet av de 20 årene som har gått, har
sosiale bevegelser styrket seg. Det har også uavhengige
medier – et fundamentalt element i et representativt og
deltakende demokrati. Dette har imidlertid ikke klart å
motvirke økende innflytelse i det politiske systemet av
penger fra illegal virksomhet og ulike former for bruk av
makt i det politiske spillet. Derfor ser vi i dag også nye
former for svekkelse av demokratiet i Guatemala. 

Et svakt partisystem
Mellom 1986 og 1996 åpnet det seg et nytt politisk rom
for å artikulere krav fra ulike nye aktører. Disse ble inkludert i fredsavtalene takket være engasjementet fra
sivilsamfunnet gjennom ASC.23 Fredsavtalene og rapportene fra sannhetskommisjonene åpnet mulighetene
for en politisk debatt om årsakene til borgerkrigen. 
De eksisterende politiske partiene var imidlertid i begrenset grad i stand til å representere nye grupper og å
kanalisere politiske krav. Partisystemet i Guatemala var
og er fremdeles svakt og ustabilt. De politiske partiene
er først og fremst valgkampmaskinerier for individuelle
kandidater, uten en klart definert ideologisk plattform. 
De fleste partiene forsvinner etter noen få valg.  Kongressen opererer etter «caudillismo»-prinsipper: Det er
en betydelig grad av lojalitet til partilederne når det gjel23 Disse var de viktigste temaene: «bosetting av befolkningsgrupper som er
fordrevet på grunn av den væpnede konflikten», «identitet og rettighetene
hos urfolksgrupper», «sosio-økonomiske aspekter og landbrukssituasjonen», «styrking av den sivile makten og militærets funksjon i et demokratisk
samfunn», og «konstitusjonelle reformer og valgsystemet», FLACSO 1995:
Asamblea de la Sociedad Civil: Propuesta para la paz.

der stemmegivning, men lojaliteten skifter, og representantene i kongressen skifter ofte parti, noe som i
Guatemala er kjent som «transfugismo».  Bare under
regjeringen til Alvaro Colom i 2008–2011 skiftet mer enn
100 av de158 kongressrepresentantene parti (Cabrera
og Schneider 2013), og praksisen har vært utbredt i alle
regjeringsperiodene.  Disse trekkene gjør de politiske
partiene svært sårbare for «stemmekjøp» og at illegale
aktører får sentrale politiske posisjoner. Med økningen
av narkotikavirksomhet og andre ulovlige sektorer etter
rundt 2000, fikk kongressen i stadig økende grad karakter av å være et “politisk marked” styrt av ulike “politiske operatører” som representerer private interesser, i
en intens konkurranse om politisk innflytelse (Briscoe,
Perdomo og Uribe Burcher 2014).
Fredsavtalene ble også underskrevet i en periode da internasjonale bistands- og finansorganisasjoner som
Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB), Verdensbanken og IMF la vekt på en «minimumsstat» og en teknokratisk tilnærming til utvikling. Dette ble godt mottatt
av elitene i Guatemala, hvor mange var influert av klassisk liberalistisk tenkning (Bull 2005).  Følgelig var det
liten støtte for å gi mer ressurser til staten for å oppfylle
rollen tiltenkt den ifølge fredsavtalene. 

Mobilisering, byråkratisering og avpolitisering
Umiddelbart etter signeringen av fredsavtalen, og som
et resultat av forhandlingsprosessene, begynte kvinneog mayaorganisasjoner i økende grad å kreve at staten
skulle garantere ulike rettigheter og oppfylle forpliktelser. Den norske bistanden støttet helt ifra begynnelsen
disse organisasjonene. I utgangspunktet støttet man et
stort antall samarbeidspartnere og prosjekter (se Anneks), men på grunn av ulike faktorer – en av dem reduksjon i antall ansatte på ambassaden – bestemte man
i 2007 å kanalisere støtten gjennom det multilaterale
systemet i Mayaprogrammet. 
Etter signeringen av fredsavtalen ble det delvis av hensyn til ønsket om å flytte makt til det lokale nivået og
korrigere for ineffektiviteten til det man så på som en
voldelig, korrupt og kulturelt irrelevant stat, etablert en
lang rekke NGOer basert på ulike sektorer i ASC. Mange
av de ansatte i NGOene gikk fra å være aktivister til å bli
administratorer som brukte store deler av tiden sin på å
forvalte prosjekter og skrive rapporter (González-Izás
2013). På grunn av dette og de byråkratiske kravene til
donorene og deres forståelse av arbeidet som var nødvendig for å endre samfunnet, skjedde det som i akademiske og aktivist-sirkler kalles «NGOifiseringen» av
sivilsamfunnet24 (Bastos og Camus 2003; González-Izás
2013; Nelson 2015). Som et resultat av det, skjedde ifølge våre informanter, en fragmentering og avpolitisering
av det organiserte sivilsamfunnet. 
24 ECN 11; ECN 24; ECN 27.
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Foto: Cecilie Hirsch

Et annet utviklingstrekk som blir vektlagt i intervjuene,
er at donorene etablerer rigide grenser for i hvilken grad
NGOer kan mobilisere politisk.  Imidlertid vektlegger
man at den norske bistanden, både den som er kanalisert gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, den norske
ambassaden, og Mayaprogrammet gjennom FN-organisasjoner, utmerket seg ved å vise stor respekt for lokale
agendaer og ha en stor interesse for lokale erfaringer,
samt å være mindre byråkratisk og mer fleksibel.25 Noen
informanter som arbeidet på lokalt nivå, nevnte at de byråkratiske kravene som bistand legger for finansiering,
øker makt-asymmetrien mellom de nasjonale NGOene
med hovedsete i hovedstaden og de mer politiserte initiativene på lokalt nivå. Imidlertid la flere også vekt på at
det var betydelig forskjell mellom å jobbe med andre internasjonale organisasjoner på den ene siden, og organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp,
JURK og LAG på den andre siden. Mayaprogrammet på
sin side var utformet på en slik måte at det skulle styrke
politisk opplæring og deltakelse, og hadde inkludert i
sitt program arbeid med lokale organisasjoner. 

25 ECN 57: «Bistanden fra EU, for eksempel, kommer med noen helt absurde
krav, man må kvantifisere alt, sette små tall på alt … og det virker ikke som
de bryr seg om innholdet og kvaliteten. Med de norske er det annerledes …
de er ikke sånn. De bryr seg mer om å vite hva man diskuterte på et seminar
enn hvor mange seminarer du organiserte i løpet av en uke …»
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Re-politisering av de sosiale kampene
Som reaksjon på avpolitiseringen diskutert over, og en
ny sosioøkonomisk og politisk situasjon, er de lokale organisasjonene styrket. Tre lover som formaliserte kanalene for folkelig deltakelse vedtatt i 2003 bidro også til
det: loven om urbane og lokale utviklingsråd, loven om
desentralisering og kommuneloven.  Disse lovene har
åpnet for at grupper som er løst og uformelt organisert,
også kan bli hørt i avgjørelser med betydning for deres
liv og ressurser. En viktig katalysator for dette har vært
gruve- og vannkraftsprosjekter i rurale områder, og
elektrisitetsprivatisering som har møtt stor lokal motstand (Aguilar-Støen 2016).  Den vanligste reaksjonen
har vært krav om konsultasjonsprosesser (Consultas
Comunitarias de Buena Fe og Consultas Municipales de
Vecinos), men man har også sett andre krav og reaksjoner (Aguilar-Støen og Hirsch 2015, 2017). I tillegg til de
legale implikasjonene av konsultasjonsprosessene, har
anti-gruvebevegelsene skapt en ny form for folkelig
sosial organisering i Guatemala.  Disse nye organisasjonsformene har åpnet for en styrking av lokale bevegelser og gitt viktig erfaring i politisk arbeid særlig blant
unge og kvinner.  Man har også etablert nye allianser

mellom grupper med ulik etnisitet og klassebakgrunn
og fått tilgang til internasjonale solidaritetsnettverk.26
Andre bevegelser, for eksempel de som har vært ledet
av komiteen for utvikling blant småbønder (Comité de
Desarrollo Campesino – CODECA) som ble etablert i
1992 av mayaorganisasjoner og organisasjoner for jordløse mestiser på sørkysten, har spredt seg til resten av
landet og har nå en betydelig støttebase og solid organisasjonsstruktur.  CODECA fokuserer på rettighetene til
jordbruksarbeidere, tilgang til jord, nasjonalisering av
elektrisitet, samt kravet om å nedsette en flernasjonal
grunnlovsgivende forsamling for å etablere en ny guatemalansk stat. CODECAs taktikk er å drive direkte aksjon,
inspirert av anarkismen og pågående prosesser i Ecua
dor, Bolivia og Colombia.27I tillegg til direkte aksjoner
gjennomfører man opplæringsseminarer, informasjonsmøter og søker å fremme tanken om moder jords rettigheter, samt rettighetene til seksuelle minoriteter og
ungdom. CODECA er en av de mest forhatte organisasjonene blant eliten og den urbane middelklassen i Guatemala, men har likevel blitt en betydningsfull politisk
kraft, og organisasjonen har som mål å etablere et politisk parti i fremtiden. 
Det vestlige mayarådet (Consejo de Pueblos Mayas de
Occidente (CPO)) på sin side, ble etablert i 2008 som et
resultat av anti-gruvebevegelsen og konsultasjonsprosessene i det vestlige Guatemala.  CPO har et juridisk
team som har fremmet mange saker om konsultasjoner
både på lokalt nivå og overfor CIDH. CPO krever også en
grunnlovsgivende forsamling og en flernasjonal stat. 
CPO deltok i valget i 2015 i allianse med andre sosiale
bevegelser, og fikk tre medlemmer i kongressen. 
Begge disse bevegelsene har vært i dialog med ambassade og med norske frivillige organisasjoner, og noen av
dem har hatt samarbeidsprosjekter med sistnevnte. Av
enda større betydning har det vært at Mayaprogrammet
26 Det beste eksempelet er motstandsbevegelsen kjent som Puya-motstanden,
som motsetter seg et gruveprosjekt og har forent urfolk og fattige mestiser
i demonstrasjoner og har vært støttet av urfolksorganisasjoner, blant annet
Foreningen for maya-advokater.
27 ECN 49.

har tilrettelagt for møteplasser og koordinering mellom
ulike mayaorganisasjoner. Det har reist diskusjoner og
konkrete politisk forslag som har vært koordinert av den
nasjonale maya-koordinatoren Waqib Kej´.
Krigen svekket makten til de tradisjonelle urfolksautoritetene. Mange ble forfulgt og drept, og mange urfolkskommuner ble lagt ned. Rundt 2000 begynte en prosess
med reorganisering, revitalisering og styrking av urfolkskommunestyrer (alcaldias indigenas). Urfolkskommunestyrene ble involvert i løsning av lokale konflikter
og har fremmet retten til konsultasjoner og ulike mobiliseringer og initiativer på nasjonalt nivå.28 Urfolkskommunestyrene har økt i antall, og de har fått større legitimitet som representanter for urfolk i ulike prosesser. 
Styrkingen av disse kommunestyrene har vært støttet
direkte av Mayaprogrammet. 
Protestene mot korrupsjon i 2015 mobiliserte et stort
antall ikke-urfolk fra middelklassen i flere byer i Guatemala.  For mange urbane unge fra middel- og overklassen som ble født etter krigen, var dette den første
gangen de deltok i slike demonstrasjoner.  Protestene
varte flere måneder, og man skapte nye koordinasjonsmekanismer som for eksempel Den sosiale og folkelige
forsamlingen (la “Asamblea Social y Popular”), der studenter fra alle universitetene deltok sammen med urfolksbevegelser, småbønder og bevegelser mot gruvedrift.  Det oppstod imidlertid ingen varige mekanismer
for samarbeid29 som kunne bygge bro over ulike etniske
og ideologiske skillelinjer.  De urbane, “hvite” middelklasseorganisasjonene ser fremdeles ikke urfolk og
bondeorganisasjoner som partnere som de kan arbeide
sammen med og som de har tilstrekkelig felles agenda
med. 
Demonstrasjonene i 2015 viste imidlertid også at et segment av næringslivet med små og mellomstore bedrifter
ikke nødvendigvis er på linje med de dominerende kreftene innen CACIF.30 De små kooperativene av bedrifter,
28 ECN 11; ECN20; ECN 27; ECN 20.
29 ECN 40, ECN 55.
30 ECN 46.

Betydningen av Norges innsats
Fredsavtalene bidro til at ulike aktører i det sivile samfunnet i Guatemala ble styrket, og nye organisasjoner er
kommet til. Særlig har det skjedd store fremskritt blant urfolks- og bondeorganisasjoner. Rollen til Norge har
vært viktig for dette. Komponenten som går på politisk deltakelse i Mayaprogrammet, har bidratt til en generell
styrking av ulike urfolksorganisasjoner, og spesielt urfolkskommunestyrene. Denne styrkingen er et resultat av
en langsiktig prosess der norsk bistand har vært til stede helt fra begynnelsen og er blitt stadig mer sofistikert
og markert. Mayaprogrammet har også åpnet nye rom for diskusjon og utarbeidelse av politiske krav og forslag
fra urfolk. De norske sivilsamfunnsorganisasjonene har utfylt den offisielle bistanden. De har vært modige og
innovative i sin utvelgelse av samarbeidspartnere og har tilpasset seg endringene i den politiske situasjonen på
en god måte. I intervjuene er det blitt vektlagt at den norske bistanden skiller seg ut ved å være solidarisk og å
tillate at de lokale partnerne definerer agendaen.
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kaffeprodusenter og BANRURAL er eksempler på at nye
krefter kan bringe større åpenhet for samarbeid og
institusjonsbygging (Gutierrez 2016). 
Demonstrasjonene i 2015 innbyr også til refleksjon omkring en mulig viktig endring i Guatemala som begynte å
ta form i 2011: fremveksten av uavhengige medier. Disse
mediene er blitt flere, og de har en stadig viktigere rolle
i formidling av informasjon, i styrking av kritisk og undersøkende journalistikk og i å gjenreise prestisjen til
journalistyrket i Guatemala.  Dette gjør de med finan
siering fra bistandspenger og næringslivet.31
På tross av at uavhengige medier eller sosiale bevegelser frem til i dag verken har klart å endre det politiske
systemet eller få stor innflytelse i de politiske partiene,
så peker det at de er blitt styrket, mot muligheten for
endring i fremtiden.  Dette er først og fremst fordi den
offentlige sfære er utvidet og man har større grad av
ytringsfrihet.  Dette bringer med seg endringer i holdningene hos de sosiale aktørene.

3.4. Sosioøkonomisk rettferdighet
• Den ambisiøse sosioøkonomiske agendaen i fredsavtalen mangler støtte hos mektige grupper i det
guatemalanske samfunnet. 
• Støtten fra Norge har fokusert på skattereform og
tilretteleggelse for jordreform. 
• Den norske støtten har bidratt til å høyne kvaliteten på skattedebatten, men man har ikke oppnådd
en nødvendig dialog med eliten. 

Sosial og økonomisk rettferdighet er et sentralt element
i fredsavtalen. Avtalen om sosioøkonomiske aspekter og
landbrukssituasjonen signert i mai 1996, satte ambisiøse mål for jordreform, modernisering av staten, politisk
deltakelse og monetære reformer og skattereformer. 
Den norske bistanden har fokusert primært på å sikre
rettigheter til jord og skattereform. 
Avtalen om landbrukssituasjonen forutsatte en rekke
endringer når det gjaldt tilgang til jord, eiendomsrett,
regulering og juridisk sikkerhet, særlig for urfolk. I 1997
ble loven om informasjonsregistre for jordeiendommer
(Ley del Registro de Información Catastral), som etablerer Registro de Información Catastral (RIC), vedtatt. Det
genererte betydelig finansiering fra internasjonale
donorer.  Norge støttet et pilotprosjekt for å registrere
jordeiendommer og regulering i forkant av et større pro-

31 Blant de viktigste er Plaza Pública, Nómada, Soy 502, Centro de Medios
Independientes og Contrapoder.
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sjekt som i hovedsak var finansiert av Verdensbanken
(kjent som prosjekt administrasjon av jord I og II).
RIC bidro imidlertid ikke i særlig grad til større rettferdighet i landbruket, eller til juridisk sikkerhet for jord
eiere. Tvert imot, som det blir fastslått i UNDPs rapport
fra 2016, så er jordkonflikter fremdeles de hyppigste
sosiale konfliktene i Guatemala. Regjeringen har verken
vilje eller kapasitet til å håndtere konfliktene i landbruket, og situasjonen er blitt verre siden regjeringen stadig
reduserer finansieringen av RIC. Konfliktnivået har økt
siden 1990-tallet i stor grad som følge av økt aktivitet i
ulike utvinningsindustrier på landsbygda (Aguilar-Støen
2016). 
De strategiske rettssakene om jordspørsmål og retten
til konsultasjoner har derfor vært viktige, men det ville
selvsagt vært langt bedre å hindre at konflikter oppsto i
utgangspunktet. Det ville kreve helt andre politiske prosesser og institusjonelle reformer enn vi har sett til nå. 
Derfor anser vi støtten til politiske organisasjoner som vi
har beskrevet over, som sentral også for å fremme sosioøkonomiske endringer. 
At det fremdeles er et høyt konfliktnivå på landsbygda,
betyr ikke at det ikke har skjedd forbedringer på noen
områder.  Disse er imidlertid i liten grad et resultat av
omfordeling av goder i Guatemala.  Langt viktigere har
det vært at unge har fått bedre utdanning, og at mange
har migrert til USA og sender penger hjem.32 Overføringer fra utlandet utgjorde i 2016 7,2 milliarder dollar som
kommer 6,2 millioner mennesker til gode. Man har beregnet at 2,3 millioner guatemalanere bor i utlandet, og
at 303 personer drar fra landet hver dag. Ifølge data fra
Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)
migrerte 64 prosent av økonomiske årsaker, og 55 prosent av de som tenker på å migrere i fremtiden, gjør det
av økonomiske årsaker, inkludert mangel på arbeidsplasser (IOM 2017).
Også skattereform var sentralt i fredsavtalene. Avtalene
inneholdt en målsetning om å øke skatteinngangen med
50 prosent mellom 1996 og 2000 til 12 prosent av BNP
(som også er ekstremt lavt i internasjonal sammenheng). Skatteinntektene i Guatemala har aldri vært tilstrekkelige til at staten har kunnet garantere grunnleggende rettigheter og goder for sin befolkning og har
aldri vært et effektivt instrument for å omfordele rikdom. 
De er lave også sammenliknet med andre land i Mellom-Amerika. Guatemala er også svært avhengig av indirekte skatter (moms), som ikke har noen fordelingseffekt (heller det motsatte).  Alle regjeringene som har
kommet til makten etter 1996, har planlagt skattereformer rettet mot å øke skatteinntektene. Disse har inkludert planer for reduksjon av fradragsmuligheter for de
rikeste, økning i eiendomsskatt og bedriftsskatt.  Imid32 ECN 17

Betydningen av Norges innsats
Det er vanskelig å peke på klare positive resultater av fredsavtalen når det gjelder sosioøkonomisk rettferdighet. 
Den grunnleggende årsaken er mangel på en bred enighet om hvordan skape et mer rettferdig samfunn, og hva
slags rolle staten skal spille i en slik endringsprosess. Dette temaet illustrerer noen av de mest grunnleggende
dilemmaene som en hvilken som helst donor som søker å støtte fredsavtalene i Guatemala står overfor: at støtten som fredsavtalene fikk ved signaturen fra de stridende partene, ikke reflekterer interessene til de mest
innflytelsesrike aktørene i landet. 
Det er også grunn til å hevde at sosioøkonomisk rettferdighet ikke har stått tilsvarende høyt på den norske agendaen som de andre aspektene beskrevet over. Gjennom de siste 20 årene har Norge lagt vekt på å styrke de mest
marginaliserte gruppene politisk, basert på en idé om at gjennom politisk kamp fra grunnplanet er det mulig å
få i stand institusjonelle endringer. Denne visjonen er basert på den norske historien og erfaringer fra flere andre europeiske land. Frem til i dag har imidlertid ikke slik politisk organisering vist seg å være tilstrekkelig i
Guatemala. 
På tross av at næringslivet har vært en viktig samarbeidspartner i investeringsprosjekter, var de norske diplomatene under sterkt press fra eliten, som kritiserte styrkingen av menneskerettigheter og rettigheter til urfolk
og kvinneorganisasjoner. Det var først i den tredje perioden beskrevet her at man anerkjente at det var nødvendig å etablere kontakter direkte med eliten. I dag ser vi tendenser til endringer i debatten, både som følge av
arbeidet til organisasjoner som ICEFI, og fordi verdiene og visjonene har endret seg hos mange næringslivsledere, særlig blant de yngre. Dette har skjedd i tråd med tendenser i det guatemalanske samfunnet, blant annet
økt tilfang av informasjon, gjennom digitale og uavhengige medier. Slik sett kan vi se grunnlaget for endringer
også på dette feltet.
lertid har ingen regjering klart å overvinne motstanden,
særlig fra CACIF mot reformene, og derfor er de ikke
blitt gjennomført (Palencia Prado 2002, Sanchez 2009).
Selv om skattetrykket økte mellom 1995 og 2012 fra 8,8
til 11 prosent av BNP, så har det vært svært varierende. 
Årsaken er blant annet konstante bestridelser av reformer i grunnlovsdomstolen, som er svært restriktiv med
å tillate staten å øke sin skatteinnkreving (Cabrera og
Schneider 2013).  På toppen av dette kommer enorme
skatteunndragelser samt at den guatemalanske eliten
har flyttet en stadig større del av sin kapital utenlands
og gjort den vanskeligere å beskatte (Schneider 2012). 
Økningen forklares også i stor grad med økning i momsinntekter. 
Blant annet som et resultat av det, har man i motsetning
til i de fleste andre latinamerikanske land ikke sett noen
forbedring i ulikhetsindikatorer i Guatemala verken når
det gjelder fordeling av rikdom eller inntekt (se Anneks).

For Norge har Det mellomamerikanske instituttet for
fiskale studier (Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (ICEFI)), med sete i Guatemala, vært en viktig
dialogpartner i arbeidet for å styrke den nasjonale debatten om skattepolitikk.  ICEFI har bidratt med ulike
rapporter, jevnlige artikler i massemedia, debatter og
seminarer og oppnådd en viktig posisjon i den offentlige
debatten, og har mottatt støtte fra Norge.  Den hadde
spesiell innflytelse i de første årene i regjeringen Colom,
da ICEFIs folk satt tett på den økonomiske administrasjonen (Fuentes Knight 2011).
Senere innså man fra Norges side at det ville være svært
vanskelig å oppnå nødvendige endringer uten å arbeide
direkte med eliten, og fremfor alt med de viktigste næringslivsorganisasjonene.  Man etablerte derfor etter
hvert en mer direkte dialog med næringslivseliten organisert i CACIF.33

33 ECN 47.
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4.	 HVORDAN SER MAN PÅ NORGE  .
I DAGENS GUATEMALA?
• Norge ble i 2012 gjenstand for en svertekampanje
der man hevdet at ambassaden og norske organisasjoner ga støtte til ulovlig aktivitet med en klar
politisk slagside. 
• De ekstreme miljøene bak kampanjen er ikke representative, og man har ikke funnet noen bevis
for påstander om ulovlig virksomhet. 
• Det finnes motstridende forestillinger om Norges
motiver for sitt samarbeid, og årsakene til at man
lukket den norske ambassaden. 
• Den norske tilstedeværelsen blir generelt sett på
som en viktig moralsk støtte til styrking av rettsstaten, urfolksrettigheter, kvinnerettigheter og
kampen mot korrupsjon. 
• Norge blir sett på som en modig samarbeidspartner i valg av prioriterte tema. 
• Den varige støtten fra Norge til styrking av menneskerettigheter og kampen mot korrupsjon gir
tillit og tyngde i Guatemala. 

I 2012 ble Norge sammen med Sverige og Nederland
gjenstand for en svertekampanje. Bak den stod enkeltmedlemmer av CACIF, ansatte ved Francisco Marroquín- .
universitetet og de tradisjonelle mediene kontrollert av
eller knyttet til den økonomiske eliten, og to NGOer
finansiert av CACIF-medlemmene (ECN 18; ECN 10),
samt en gruppe skribenter som bidrar regelmessig til
de tradisjonelle mediene (ECN 10).  Svertekampanjen
hadde som hensikt å svekke de sosiale bevegelsene, urfolksbevegelser, bondebevegelser og kvinnebevegelser
i en åpent rasistisk og kvinnefiendtlig kampanje som appellerte til guatemalansk nasjonalisme. En av representantene for den økonomiske eliten sa følgende i et intervju til denne studien:
Etter min mening har noen organisasjoner [CUC, CODECA,
UVOC, CENOC] en større støttebase blant urfolk og småbønder; de er politiske organisasjoner med konkrete og
klare krav og forslag, og de vil eksistere med eller uten
Norges, Sveriges eller Danmarks støtte …. Disse bevegelsene vil fortsette å eksistere fordi det ikke finnes politiske
partier som kan kanalisere deres krav eller interesser; deres krav i forhold til utvinningsindustrien for eksempel …
og den mest konservative høyresiden liker ikke at de mobiliserer; og de [den økonomiske eliten] har skrevet sine
egne rapporter som liksom skulle vise at Norge og andre
donorer støtter disse organisasjonene, og som et svar dri-

ver den konservative høyresiden sine egne svertekampanjer for å diskreditere donorer. (ECN 16)
Kampanjen har også omfattet kriminalisering av urfolks- og miljøaktivister og sosiale, urfolks-, og bondebevegelser som de beskylder for å være terrorister. Norge, Sverige og Nederland, men også av og til USAs
ambassade, har blitt beskyldt for å la seg manipulere av
disse organisasjonene. Videre blir det hevdet at de ikke
har kontroll på bruken av penger, og at de lar seg lure til
å finansiere det som etter deres mening er terrorisme
og illegale kampanjer.  Imidlertid har man aldri klart å
legge frem bevis for uregelmessigheter eller tegn på
korrupsjon som involverer norsk, svensk eller nederlandsk bistand. Heller ikke revisjon gjennomført av norske og guatemalanske firma har avdekket ulovligheter. 
Man har heller ikke klart å vise at aktivistene har begått
straffbare handlinger.  På tross av at noen aktivister er
blitt fengslet, har alle sluppet fri, og kongressen definerte dem i etterkant som politiske fanger.
Svertekampanjen har snarere vært en grov taktikk for å
fabrikkere bevis og presentere åpent tilgjengelig informasjon som «avsløringer».  For eksempel har en av
NGOene bak svertekampanjen med tette bånd til pensjonerte militære, tatt bilder av demonstrasjoner og møter som sosiale bevegelser har organisert, og lagt dem
ut på Facebook med uriktig informasjon om formål og
forløp.  Man har også brukt informasjon fra Norads
hjemmeside og brukt det som «avsløring» av at de sosiale organisasjonene mottar finansiering fra Norad. 
Tendensen til å fyre opp under nasjonalisme og å mistenkeliggjøre bistand er selvsagt ikke unik for Guatemala.  For eksempel konfronterte Nicaraguas Daniel
Ortega de fleste europeiske bistandsaktørene direkte i
sine første år som president, og han beskyldte også
UNDP for utidig innblanding i interne forhold.  Han har
også kastet ut flere utenlandske miljøaktivister. 
I Ecuador og Bolivia har henholdsvis Rafael Correa og
Evo Morales brukt liknende argumenter som de som
stod bak svertekampanjen i Guatemala. De har kritisert
sosiale bevegelser som setter spørsmålstegn ved deres
politikk. De har også gått lenger ved å forby at utledninger deltar i politisk aktivitet.  Kongressen i Guatemala
har forsøkt noe liknende flere ganger under påtrykk fra
CACIF, men uten hell.
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Svertekampanjen beskrevet over kan forstås som en reaksjon mot økende grad av organisering blant urfolk og
kvinner i Guatemala. Den er også et uttrykk for en skepsis til utenlandsk politisk innblanding, som vi finner i
noe bredere grupper enn de ekstreme miljøene som
står bak svertekampanjen, og som på den bakgrunn er
kritiske til Norges virksomhet. 
Disse utgjør imidlertid likevel et lite mindretall av våre
informanter. De aller fleste av våre informanter bekreftet det som ble pekt på i evalueringen fra OECD fra 2013:
at man ser på Norge som en modig partner som utmerker seg ved sin uforbeholdne støtte til arbeidet for menneskerettigheter, urfolk og kvinner.  Spesielt Mayaprogrammet er anerkjent av ulike organisasjoner i
sivilsamfunnet, multilaterale organisasjoner, akademikere og andre for å være innovativt og svært relevant. 
Dette sitatet er illustrativt:
Mens andre donorer bare tenker på hvordan å støtte
maya-rettighetene fra et kulturelt perspektiv, begynte
nordmennene å støtte mer relevante saker relatert til politisk deltakelse for urfolk og justisreform. For nordmennene var det noe mer enn folklore; for dem er det klart at
strukturene i dette landet må endre seg, og selv om de
[nordmenn] er rolige og stille, så har de pigger! (ECN 57)
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Når det gjelder samarbeidet mellom norske og guatemalanske sivilsamfunnsorganisasjoner, så ble det i 2007
gjennomført en studie som konkluderte med at selv om
den økonomiske støtten var begrenset, var effekten betydelig, positiv og relevant. Bidragene fra det organiserte sivilsamfunnet styrker og kompletterer den offisielle
bistanden. Denne synergien bidrar til å forbedre den politiske deltakelsen og styrker demokratiet i Guatemala. 
Organisasjonene jobber med marginaliserte grupper,
kvinner og urfolk og jordløse bønder, noe som harmonerer med den offisielle politikken til Norge i Guatemala. I
tillegg til pengene, så styrker samarbeidet guatemalanske organisasjoner gjennom å skape allianser og drive
felles politiske kampanjer både nasjonalt og internasjonalt.
Både offisielle bistandsaktører og sivilsamfunnsaktører
blir gjennomgående berømmet for inngående innsikt i
det guatemalanske samfunnet.  Informantene legger
vekt på at bistanden har vært solidarisk og fleksibel og
at man har vist stor evne til å lytte og å la de lokale aktørene definere agendaen for samarbeid. 
Det ble imidlertid også uttrykt i intervjuene at i motsetning til alle de andre norske aktørene, viste Norfund begrenset kjennskap til og forståelse for den guatema

lanske politiske, sosiale og kulturelle konteksten.34
Dette inntrykket ble styrket etter uttalelsene som Norfunds direktør kom med i en debatt om Norfunds rolle i
Guatemala i Oslo i 2017.35

daen … Og etter undertegningen så har Norge vært her, og
på tross av vanskelighetene [relatert til urfolksrettigheter]
så har man oppnådd mye, og det er viktig å anerkjenne det.
(ECN 20)

Norge blir videre sett på som en aktør som helt fra undertegningen av fredsavtalene har støttet urfolkenes
posisjon i samfunnet. Den norske bistanden har støttet
mange av de strategiske rettssakene som man har vunnet, og støtten fra Norge blir sett på som helt sentral for
det. Dette har igjen bidratt til å tydeliggjøre rollen som
rasisme spilte under krigen, samt den ideologiske begrunnelsen for krigshandlingene fra eliten sin side (Oglesby og Nelson 2016). Dette sitatet er illustrativt:

Sammenliknet med andre lands bistand, så blir som
nevnt Norges bistand sett på som mer solidarisk, mer
fleksibel og mindre byråkratisk, med aktører med grundig kunnskap. Disse to sitatene illustrerer det:

Kanskje var ikke pengene så viktig. Det var heller den moralske støtten som Norge ga til disse sakene. De viste alltid
sin støtte til urfolksrettigheter og rettferdighet. (ECN 6)
Noen ser på Norge (sammen med Sverige) som innovative og modige for å ha gitt jobb til høyt kvalifiserte mayaer i viktige stillinger på ambassaden og som konsulenter, noe som ikke var vanlig før.  Dette sitatet fra en
urfolksordfører illustrerer poenget:
Det var veldig bra at de [de norske og svenske ambassadene] ga jobber til urfolk [i høye stillinger] for å demonstrere
for de rike at vi [urfolk] er like bra som dem. (ECN 27)
Norge blir sett på som en partner med god kjennskap til
Guatemala og med en bred og grundig forståelse av historien i landet. Det er bredt anerkjent at Norge velger å
jobbe med temaer som få andre donorer tar opp. Dette
sitatet fra en næringslivsrepresentant er illustrativt:
[…] det er veldig modig at land som de skandinaviske, som,
la oss si, kommer fra et sted veldig langt herfra og med få
kommersielle bånd har en interesse i å styrke visse institusjoner i landet fordi de mener det er viktig og verdig … jeg
tror at Norge … med sine spørsmål og bekymringer har
pekt på temaer som har vært svært sentrale for fred, for
fredsavtalene som sannsynligvis ikke hadde blitt tatt opp av
andre donorer, la oss si, med andre målsetninger. (ECN 19)
Det følgende sitatet er fra en mayaadvokat og illustrerer
et poeng som ble tatt opp gjentatte ganger:
Helt fra begynnelsen så hadde Norge mot til å bidra til å
løse den væpnede konflikten … Da fredsavtalene ble forhandlet, var Norges rolle viktig fordi det var noen temaer
[urfolksrettigheter] som var vanskeligere å sette på agen34 I referansene finnes ytterligere informasjon om Hidro Santa Cruz-konflikten
der Norfund var involvert.
35 Under et panel organisert av LAG i februar 2017, sa Kjell Roland, direktør i
Norfund, at Norfund hadde investert i Guatemala i et område der de ikke visste at det fantes urfolk. At det finnes urfolk i dette området, er allment kjent
i Guatemala, og kunnskapen er lett tilgjengelig. Prosjektet som ble finansiert av Norfund, startet en voldelig konflikt hvor flere personer ble drept.
Uttalelsene fra Roland viser også tydelig manglende respekt for Guatemalas
urfolk og deres organisasjoner.

Jeg tror nordmennene forstår Guatemala bedre enn mange guatemalanere [latter]. De var veldig åpne og overbeviste om at den grunnleggende eksklusjonen i Guatemala må
ta slutt. De var svært engasjert i urfolksspørsmål … Norge
lot oss virkelig gjøre det vi selv mente var det viktigste, og
det er en stor forskjell fra andre donorer, fordi andre
donororer prøver å dytte på oss deres egen agenda. Ikke
Norge. (ECN 22)
Norge driver bistand som er mer politisk, mer rettet mot
menneskerettigheter, av en type som virkelig styrker deltakelse av kvinner og urfolk … Det er en type bistand som
har større effekt for politisk deltakelse. (ECN 12)
Næringslivet beklaget imidlertid at Norge ikke samarbeidet mer direkte med dem.  Denne forestillingen ble
styrket på grunn av noen mindre saker, som for eksempel at ambassaden sluttet å invitere næringslivet til nasjonaldagsfeiringen på ambassaden. På den andre siden
ble det også i flere intervjuer lagt vekt på at de norske
diplomatene virkelig måtte gjøre en stor innsats for å
motstå næringslivets press når de ville sensurere eller
sabotere Norges arbeid. Samtidig kritiserte Latin-Amerika-gruppene ambassaden for å ha tilnærmet seg eliten.  I to intervjuer med medlemmer av guatemalansk
næringsliv ble det nevnt at internasjonal bistand generelt ikke hadde bidratt til reduksjon av fattigdom i Guatemala.  Andre representanter fra næringslivet er imidlertid også kritiske overfor hva slags rolle eliten selv har
spilt i den manglende fattigdomsreduksjonen man har
sett i Guatemala (ECN 46). Det følgende sitatet illustrerer det:
Den eneste måten å løse problemet på, er å anerkjenne at
det eksisterer …. Det er ikke en unnskyldning, men en forklaring, at underutviklede land har underutviklede eliter og
ledere, og derfor har vi et uansvarlig demokrati … Vi bør
anerkjenne at vi som elite har mislykkes i Guatemala …
Den økonomiske eliten ser ikke lenger enn sine egne firma,
og er blinde for at landet går i oppløsning rett for nesen på
dem. De har verken et klart narrativ eller gode løsningsforslag. Vi mangler eliter med visjoner og en politisk forståelse. De gir inntrykk av sosial kunnskapsløshet, politisk analfabetisme og egoisme, som skiller dem fra samfunnet …
(Dionisio Gutiérrez, Primer foro ciudadano, Ciudad de
Guatemala 21 de Septiembre 2016).
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Forestillingene om hvorfor ambassaden ble nedlagt, er
delt.  Mens organisasjonene som hadde et direkte forhold til ambassaden og de norske sivilsamfunnsorganisasjonene forstår at grunnen var endringer i den norske
utenriks- og bistandspolitikken, tror andre at man la ned
ambassaden på grunn av svertekampanjen mot Norge i
2012.36 Mange beklaget at ambassaden og bistanden

36 I to intervjuer (ECN 18 og ECN 35) ble reportasjen: «Noruega non-grata»
som Anne Håskoll-Haugen skrev for Bistandsaktuelt i mai 2015, og som
ble oversatt av Susana Barrios Beltranena, pekt på som grunnen til at
Norge trakk seg fra Guatemala. Barrios Beltranena var en av de uavhengige skribentene som deltok i svertekampanjen mot Norge og insinuerte i
pressen at reportasjen til Håskoll-Haugen skapte en massiv debatt i Norge
omkring bistanden til Guatemala. Hun hevdet at det var grunnen til at den
nye regjeringen bestemte seg for å legge ned ambassaden. Oversettelsen
av artikkelen ble publisert i en blogg som er marginal, men som åpenbart
sirkulerte mellom aktørene som stod bak svertekampanjen mot Norge. ECN
18 og ECN 35 var begge med i kampanjen, én offentlig og én i kulissene.
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trekker seg på et tidspunkt da det felles arbeidet gjennom mange år begynte å bære frukter. En representant
for CICIG sa på et offentlig møte at med nedleggelsen av
ambassaden til Norge, hadde de svakeste i Guatemala
mistet sin viktigste allierte.

5.	 VIKTIGE ERFARINGER
➢➢Det har vært av avgjørende betydning for gode resultater at man har hatt en klar og konsistent profil som donor
• Den norske bistanden har gjennomgående fokusert på de samme sentrale temaområdene (urfolk,
rettssystem, menneskerettigheter og kvinnerettigheter) gjennom de 20 årene siden undertegningen av fredsavtalen.  Dette gir både en klar profil
som donor og mulighet til å følge opp investeringer innenfor det samme området. 
• Den norske bistandsstrategien i Guatemala har fokusert på å jobbe i få sektorer, men med mange
partnere, og det har etter vår vurdering vært en av
grunnene til at man har oppnådd konkrete resultater på områdene menneskerettigheter, urfolksrettigheter, kvinnerettigheter og rettsstat. 
➢➢Tett samarbeid med andre donorer og multilaterale organisasjoner har gitt legitimitet og effektivitet
• Norge har etablert allianser med andre “likesinnede” donorer (Sverige og Nederland), noe som
bidrar til at man har kunnet opprettholde en klar
donorprofil. 
• Norge har arbeidet gjennom ulike kanaler i det
multilaterale systemet.  Dette har bidratt til å redusere risikoen ved investeringene. 
• Støtten til internasjonale organisasjoner som Den
inter-amerikanske menneske-rettighetsdomstolen og Senteret for justis og internasjonal rett har
vært viktig for å skape synergier med lokale
rettsprosesser.  Disse internasjonale organisasjonene gir legitimitet til menneskerettighetssakene
som har vært ført i Guatemala.
➢➢Solid kunnskap og forståelse for den nasjonale
konteksten i Guatemala, inkludert politikk, kultur
og økonomi, har styrket Norges omdømme som
donor. Det sivile samfunnet har vært sentral i generering av denne kunnskapen.
• De norske sivilsamfunnsorganisasjonene har vært
en kilde til informasjon og analyse som har beriket
arbeidet til ambassaden og det norske diplomatiet
i Guatemala. 

• Arbeidet til sivilsamfunnsorganisasjonene har bidratt til å øke interessen for Guatemala i norsk
akademia. Denne kunnskapen er i sin tur blitt formidlet til folk som er blitt engasjert i samarbeidet
med Guatemala.
• Vennskapsprogrammene mellom kommuner,
grupper av profesjonelle og mellom studenter i
Norge og Guatemala har åpnet dører for samarbeid på mange ulike områder.  Det har igjen gitt
både støtte og legitimitet til den norske bistanden
til Guatemala. 
• De norske sivilsamfunnsorganisasjonene har vist
fleksibilitet og kapasitet til å tilpasse seg planer og
prioriteringer til de lokale organisasjonene, noe
som har bidratt til å konsolidere ryktet som den
norske bistanden har hatt for å være solidarisk,
fleksibel og tilpasningsdyktig.
➢➢Det nære samarbeidet med urfolks-, bonde- og
kvinneorganisasjoner har ekskludert Norge fra
tett samarbeid med grupper innen eliten. De områdene der den norske bistanden har hatt mindre
effekt, er der hvor de mektigste sektorene i
Guatemala har mer innflytelse.
• Et viktig segment innenfor den mektigste økonomiske sektoren i Guatemala anså krigen for å være
vunnet militært i 1982–83, og at fredsprosessen
derfor ikke nødvendigvis representerte noen gevinst verken økonomisk eller politisk.  Disse var
dominerende innenfor næringslivselitene på det
tidspunktet, og næringslivet så derfor ikke forhandlinger som en prioritet.37 Denne ambivalente
posisjonen i næringslivet har hatt stor betydning
for fredsbygging i etterkant i Guatemala.
• Norge har lagt mindre vekt på kontakten med eliten enn sosiale bevegelser.  Dette har begrenset
mulighetene til å støtte opp under sosial dialog og
bygging av konsensus omkring mål og midler relatert til fredsprosessen. 
➢➢En viktig erfaring å ta med seg til andre situasjoner er at fredsavtaler ikke bare skal implementeres. Man må også opprettholde den politiske støtten til dem. Det er viktig å videreføre dialog
mellom både sektorer som har vært representert
i forhandlingene og sentrale aktører som ikke har
37 ECN 39.
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vært det, om målsetninger og tiltak i avtalene.
Effektiv implementering er avhengig av å skape
og utvide enighet om sentrale målsetninger. For å
gjøre det på en effektiv måte, må man arbeide i
forhold til alle aktører og ikke utelukkende styrke
de svakeste, selv om en styrking av de mest marginaliserte aktørene ofte må gis prioritet.
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➢➢En annen viktig erfaring er at man må overvinne
mange hindre for at sosioøkonomisk rettferdighet
skal komme som en følge av politisk og juridisk
rettferdighet. Imidlertid kan manglende fremskritt på den sosioøkonomiske fronten lett sette
på spill de politiske og juridiske prosessene. Dette bør derfor bli vektlagt i like stor grad.

6.	 REFERANSER
Aguilar-Støen, Mariel og Cecilie Hirsch. 2015. “Environmental Impact Assessments, local power and
self-determination: The case of mining and hydropower development in Guatemala.” The Extractive
Industries and Society 2 (3):472–479. doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.exis.2015.03.001.
Aguilar-Støen, Mariel og Cecilie Hirsch. 2017. “Bottom-up responses to environmental and social
impact assessments: A case study from Guatemala.”
Environmental Impact Assessment Review 62:225–232. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2016.08.003.
Aguilar-Støen, Mariel. 2016. “Beyond Transnational
Corporations, Food and Biofuels: The Role of
Extractivism and Agribusiness in Land Grabbing in
Central America.” Forum for Development Studies.
AIN. 2016. 40 años en Guatemala. Ciudad de Guatemala:
Ayuda de la Iglesia Noruega.
Barreto, B. og O.J. Hernández. 2015. “De Moreno a la
línea: la huella militar en la defraudación aduanera.”
Plaza Publica. https://www.plazapublica.com.gt/
content/de-moreno-la-linea-la-huella-militar-en-la-defraudacion-aduanera-0.
Bastos, Santiago og Manuela Camus 2003 Entre el
mecapal y el cielo. Desarollo del movimiento maya en
Guatemala. Guatemala: FLACSO.
Brett, R. 2016. The origins and dynamics of genocide.
Political violence in Guatemala. London: Palgrave
Macmillan.
Briscoe, Ivan, Catalina Perdomo og Catalina Uribe
Burcher, red. 2014. Illicit Networks and Politics in
Latin America. Stockholm International IDEA.
Bull, Benedicte, red. 2015. Pensamiento social noruego
sobre América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Bull, Benedicte. 2005. Aid, Power, And Privatization: The
Politics of Telecommunication Reform in Central
America. Northampton, Mass. USA.: Edward Elgar
Publishing Limited.
Cabrera, Maynor og Aaron Schneider. 2013. Instituciones, Impuestos, y Desigualdad en Guatemala. In
Latin America Program. Washington, D.C.: Woodrow
Wilson Center.
CEH. 1999. Guatemala: Memoria del Silencio. Redigert
av Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). 
Guatemala.
David, Charles-Philippe. 1999. “Does peacebuilding
build peace? Liberal (mis) steps in the peace
process.” Security Dialogue 30 (1):25–41.
Denskus, Tobias. 2007. “Peacebuilding does not build
peace.” Development in Practice 17 (4–5):656–662. 
doi: 10.1080/09614520701469906.

Fuentes Knight, Juan Alberto. 2011. Rendición de
cuentas. Guatemala: F&G Editores.
Gauster, S. og S.R. Isakson. 2007. “Eliminating market
distortions, perpetuating rural inequality: an evaluation of market-assisted land reform in Guatemala.”
Third World Quarterly 28 (8):1519–1536. doi:
10.1080/01436590701637375.
Goetschel, Laurent og Tobias Hagmann. 2009. “Civilian
peacebuilding: peace by bureaucratic means?”
Conflict, Security & Development 9 (1):55–73. doi:
10.1080/14678800802704911.
Gonzalez-Izás, M. 2013. “Labor contractors to military
specialists to development experts: marginal elites
and postwar state formation.” McAllister, C. and
Nelson, D. (red.) War by other means. Aftermath in
post genocide Guatemala (pp261–285)
Gutierrez, E. . 2016. Guatemala elites and organized
crime: Introduction. Redigert av Insight Crime. 
Guatemala city.
Jenkins, R. 2013. Peacebuilding. From Concept to
Commission. London and New York: Routledge (204
pp).
Krznaric, Roman. 1999. “Civil and uncivil actors in the
Guatemalan peace process.” Bulletin of Latin American Research 18 (1):1–16.
Lambourne, Wendy. 2009. “Transitional justice and
peacebuilding after mass violence.” International
journal of transitional justice: ijn037.
Mac Ginty, R. (red.) 2013 Routledge Handbook of Peacebuilding. London and New York: Routledge (390pp)
Nelson, D.M. 2015. Who counts? The mathematics of
death and life after genocide. Durham: Duke University Press.
ODHA. 1998. “Guatemala: Nunca más. Informe del
Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica
(REMHI)”.Volumen III El entorno histórico. Redigert av
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala. Guatemala.
Organización Internacional para las Migaciones (OIM)
2017. Encuesta sobre migración internacional de
personas guatemaltecas y remesas 2016 https://
triangulonorteca.iom.int/sites/default/files/documents/ENCUESTA%20SOBRE%20MIGRACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20OIM.pdf
Oglesby, Elizabeth, and Diane M. Nelson. 2016. “Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and
counterinsurgency.” Journal of Genocide Research 18
(2–3):133–142. doi: 10.1080/14623528.2016.1186436.

25

Palencia Prado, Mayra. 2002. El Estado para el capital:
La arena fiscal, manzana de la discorsa entre el
empresariado y el poder público. Redigert av FLACSO. 
Guatemala: FLACSO.
Peacock, S. og A. Beltran. 2006. Poderes Ocultos. Grupos
ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las
fuerzas detras de ellos. Redigert av Washington Office
for Latin American Issues. Washington: WOLA.
UNDP. 2016. Más allá del conflicto, luchas por el bienestar. Informe nacional de desarrollo humano 2015/2016. 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Rettberg, Angelika. 2016. “Need, creed, and greed:
Understanding why business leaders focus on issues
of peace.” Business Horizons 59 (5):481–492. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.012.
Rosser, Emily. 2015. “The Messy Practice of Building
Women’s Human Rights: Truth-telling and Sexual
Violence in Guatemala.” Latin American Policy 6
(1):68–88. doi: 10.1111/lamp.12061.
Salvesen H. (2002) ”Guatemala Five Years After the
Peace Accords”, PRIO Report 1/2002.
Sanchez, Omar. 2009. “Tax Reform Paralysis in
Post-Conflict Guatemala.” New Political Economy 14
(1):101–131. doi: 10.1080/13563460802673325.
Schirmer, Jennifer G. 1998. The Guatemalan military
project: A violence called democracy: University of
Pennsylvania Press.
Schneider, Aaron. 2012. State-building and Tax Regimes
in Central America. United States of America: Cambridge University Press.
Sen, A. 2006. Identity and Violence. The illusion of destiny. 
Penguin Books: London. (pp 40–59)
Tomuschat, Christian. 2001. “Clarification Commission
in Guatemala.” Human Rights Quarterly 23 (2):233–
258.
Torres-Rivas, E. 2013. Centroamérica: entre revoluciones
y democracia. Buenos Aires: CLACSO.

Andre konsulterte tekster
http://www.sepaz.gob.gt/images/Descargas/Acuerdos-de-Paz.pdf
Comité de Desarrollo Campesino (2016).  Guatemala.
Vamos para un proceso de asamblea constituyente popular
y plurinacional. Guatemala: Codeca.
Waqib K´ej 2015 DEMANDAS Y PROPUESTAS POLÍTICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE IXIMULEW “Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución
del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional”

26

Om konflikten rundt Hidro Santa Cruz
https://ejatlas.org/conflict/hidralia-guatemala
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Historisk og dokumentarisk materiale
1. When the mountains tremble (Pamela Yates)
2. Granito: how to nail a dictator (Pamela Yates)
3. El buen cristiano (Izabel Acevedo)
4. 500 years (Pamela Yates)
Audiovisuelt materiale
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(Protestas ciudadanas 2015)

7.	 ANNEKS
Anneks1 Metode,kilder og prosjekter/organisasjoner inkludert i studien

I denne studien har vi brukt ulike metoder for datainnsamling. Vi gjennomførte 62 intervjuer (32 med kvinner,
30 med menn, alle mellom 25 og 70 år) i Norge og i
Guatemala. I Norge var intervjuobjektene representanter for ikke-statlige organisasjoner, offentlige funksjonærer og diplomater. De som ble intervjuet i Guatemala,
var representanter for ulike organisasjoner som hadde
samarbeidet med Norge og mottatt norsk bistand, offentlige funksjonærer, næringslivsrepresentanter, kongressmedlemmer, akademikere, journalister, tidligere
militære og geriljamedlemmer, dommere, FN-ansatte,
EU-ansatte, studenter, kunstnere og aktivister.  Under
følger en detaljert liste over organisasjonene intervjuobjektene tilhørte. 
Alle intervjuene er nummerert, og i teksten refererer vi
kun til numrene. Dette tillater oss å anonymisere intervjuobjektene i offentligheten for å beskytte dem. Alle intervjuene ble tatt opp, med mindre intervjuobjektene
ikke samtykket. 
Videre ble det foretatt studier av sekundærlitteratur, inkludert rapporter fra de norske organisasjonene. Vi har
også gått igjennom dokumenter i offisielle arkiver i Guatemala, Norge og Mexico (der størstedelen av arkiv
materialet fra Norges samarbeid med Guatemala nå
befinner seg), og deltakende observasjon ved diskusjonspaneler i Guatemala. 

Vi valgte ut fem viktige caser som prismer for å studere
hvert av de fire aspektene av transformativ rettferdighet
(historisk dokumentasjon og erkjennelse, juridisk rettferdighet, politisk rettferdighet, sosioøkonomisk rettferdighet).  Det er mye tilgjengelig informasjon om disse
casene som er grundig dokumentert i mediene. Casene
er: 1) rettssaken om folkemord mot tidligere diktator
Efraín Rios-Montt; 2) rettssaken om seksuell vold under
krigen (kjent som Sepur Zarco-saken); 3) avgjørelsen til
grunnlovsdomstolen om konsultasjonsrett for urfolksgrupper; 4) tilbakeføring av land til et urfolkssamfunn
(Chuarrancho); 5) protestene og korrupsjonstilfellene
avslørt i 2015 som ledet til at president Otto Pérez Molina og vise-president Roxana Baldetti først gikk av og senere ble fengslet, sammen med en rekke tidligere ministre, offentlige funksjonærer og næringslivsledere. 
Nedenfor følger en kort oppsummering av sakene hvor
vi identifiserer de involverte som på en eller annen måte
har hatt samarbeid med Norge. 
Vi valgte intervjuobjekter som oppfylte ett av de følgende
kriteriene: 1) å ha deltatt direkte i en eller flere av
sakene; 2) å ha jobbet i organisasjoner som har mottatt
finansiering og samarbeidet med norske organisasjoner; 3) å tilhøre sektorer som har vært kritiske mot Norge i Guatemala. 
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Nøkkel til intervjuer/møter
Dato
15.9.2016
19.9.2016 og 31.10.2016
20.9.2016
27.9.2016
28.9.2016
28.9.2016
12.10.2016
17.10.2016
14.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
1.12.2016
1.12.2016
29.11.2016
29.11.2016
1.12.2016
2.12.2016
4.12.2016
12.12.2016
13.1.2017
04.2.2017
16.11.2016
10.10.2016
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kode
ECN1
ECN2
ECN3
ECN4
ECN5
ECN6
ECN7
ECN8
ECN9
ECN10
ECN11
ECN12
ECN13
ECN14
ECN15
ECN16
ECN17
ECN18
ECN19
ECN20
ECN21
ECN22
ECN23
ECN24
ECN25
ECN26
ECN27
ECN28
ECN29
ECN30
ECN31
ECN32
ECN33
ECN34
ECN35
ECN36
ECN37
ECN38
ECN39
ECN40
ECN41
ECN42
ECN43
ECN44
ECN45
ECN46
ECN47
ECN48
ECN49
ECN50
ECN51
ECN52
ECN53
ECN54
ECN55
ECN56
ECN57

Sektor
Norsk forening
Norsk NGO
Norsk forening
Guatemalansk dommer
Norsk forening
Guatemalans advokat
Norsk NGO
Tidligere diplomat (norsk)
Guatemalansk NGO
Guatemalansk NGO
Guatemalansk kongressmann
Guatemalansk kongressmann
Guatemalansk NGO
Guatemalansk akademiker
FN-ansatt (OHCHR))
Guatemalansk akademiker
Tidligere diplomat (guatemalansk)
Guatemalansk NGO
Privat sektor (Guatemala)
Guatemalansk advokat
Guatemalansk NGO
Guatemalansk NGO
Rettssystemet Guatemala
Guatemalansk NGO
Norsk NGO
Guatemalansk advokat
Maya-ordfører
Guatemalansk NGO
Guatemalansk NGO
Guatemalanske myndigheter
Guatemalansk NGO
Guatemalansk NGO
Guatemalansk NGO
EU-byråkrat
Guatemalansk akademiker
UNDP
Norsk diplomat
Internasjonal NGO
Privat sektor Guatemala
Guatemalansk akademiker
Guatemalansk statsansatt
Guatemalansk NGO
Guatemalansk dommer
Guatemalansk advokat
Guatemalansk NGO
Privat sektor
Privat sektor
Guatemalansk konsulent
Møte
Guatemalansk journalist
Representant for ASC 1994–1996
Konsulent
Tidligere FN-ansatt (internasjonal)
Norsk diplomat
Student
FN-ansatt
Akademiker

Tatt opp

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Case
1,2,3
3,5
1,2,3
1,2,3,5
2
1, 2,3, 4,5
3
1,3,4
1
1
1,3,4
2
5
5
1,2,3,4
5
1,2,3,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,3,4
1
3,5
1,2,3,4
3
3
1,2,3
1,3,5
2,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
2
1,3,4
2
3
1,3,4
1,3,5
4
1,2,3
1,2,5
5
1
3,4
4
2,3,5
1,2,3,4,5
5
3
1,2,3,4
3
1,2,3
2,3,4
3
1,2,3,4,5
1
5
5
1,2,3,4,5

Organisasjoner som ble inkludert i studien
Impunity Watch
Waqib
JURK
United Nations
Norsk Folkehjelp
Comité de los Pueblos de Occidente (CPO)
Centro De Acción Legal para los Derechos Humanos CALDH
Asociación de Abogados Mayas
Corte Suprema de Justicia
Corte de Constitucionalidad
Ministerio Público – påtalemyndighetene
Unión de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Universidad Francisco Marroquin UFM
Escuela de Gobierno
Movimiento Cívico Nacional (MCN)
Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Secretaria General de Planificación
Universidad Rafael Landivar
Fundación Myrna Mack
Unión Europea
Mujeres Transformando el Mundo (MTM)
Fundación Madre Selva
Ejército de Guatemala
FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG
Procuradoria de Derechos Humanos
Forum for Kvinner i Utviklingsland FOKUS
Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ
Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG
FUNDAMAYA
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional CEJIR
Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI
Fundación Contra el Terrorismo
Centro de Estudios de Guatemala CEG
Den Norske Dommerforening
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Anneks 2 Banebrytende saker

Sak
Rettssaken mot Efraín
Rios-Montt

Type sak og resultater
Legal rettferdighet/historisk
minne

(1999–2013)

Dømt for folkemord. Anket til
grunnlovsdomstolen.

Internasjonale koblinger
CIDH, Corte de Justicia en
España

Involverte Organisasjoner
CALDH*, AJR, Fundación de Antropología Forense, CONAVIGUA*, Asociación
Bufete Jurídico Popular, Equipo de
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)*, Instituto de Ciencias
Comparativas Penales de Guatemala*,
MTM*, UNAMG*
JURK, LAG, FOKUS, den norske
ambassaden,
UNDP (Justice reform/Mayaprogrammet)

Rettssaken om
seksuell vold (Sepur
Zarco)
(1998–2016)

Legal rettferdighet/historisk
minne
Militære ble dømt for seksuell
vold.

Samvittighetsdomstol
støttet av ulike ambassader (Costa Rica, Frankrike, Tyskland, Norge, og
ulike FN-organisasjoner
– UNIFEM, UNFPA, UNDP
og UNHCHR).

Equipo de Estudios Comunitarios* y
Acción Psicosocial (ECAP)*, Instituto de
Ciencias Comparativas Penales de
Guatemala*, MTM*, UNAMG*
JURK, LAG, FOKUS, den norske
ambassaden
UNDP (Justice reform)

Retten til urfolkskonsultasjon (2005–2016)

Politisk rettferdighet/legal
rettferdighet/økonomisk
rettferdighet. Dom fra grunnlovsdomstolen gir rett til konsultasjon for urfolk.

CEJIL, CIDH, ILO 169

Asociación de Abogados Mayas*, CPO*,
CALAS*, Madre Selva*,
den norske ambassaden, AIN, LAG, Den
Norske Dommerforening,
OHCHR, UNDP.

Gjenopprettelse av rett
til jord for innbyggere i
Chuarrancho

Legal rettferdighet/økonomisk
rettferdighet. Grunnlovsdomstolen gir innbyggerne retten til
jord.

(2001–2014)

Ulike korrupsjons-saker og demonstrasjoner (2015)

Historisk minne/politisk
rettferdighet/økonomisk
rettferdighet. Demonstrasjoner
hver helg mellom 25. april og 2.
september. Fengslingen av president, visepresident, ministre,
offentlige funksjonærer og
næringslivsledere for korrupsjon.

* Disse har på et eller annet tidspunkt mottatt norsk bistand.
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CEJIL, CIDH

Asociación de Abogados Mayas*, den
norske ambassaden, dommere,
Mayaprogrammets justiskomponent,
UNDP, OHCHR

Anneks 3 Tabeller og figurer

Tabell 1. Sosiale indikatorer (Kilder: UNDP 2016, Verdensbanken 2014)
Indikator
Barnedødelighet
Kronisk underernæring hos barn
Immunisering (alle vaksiner)
Andel fødsler assistert av helsepersonell
Andel over 15 år som kan lese og skrive
Gjennomsnittlig utdannelse
Andel som har arbeid
Uformelt arbeid
Voldelige dødsfall

Før undertegning av fredsavtalen*
29/100 000
55,2 %
42,6 %
34 %
68,2 % (2000)
4,3 år (2000)
57,7 % (1989)
65,3 % (1989)
35/100 000 innbyggere

20 år senere
18/100 000
46,5 %
59 %
65 %
86,1 %
5,6 år
62,3 %
70,2 %
31/100 000 innbyggere

* Om ikke annet er spesifisert, er tallene fra 1995.
Tabell 2. Liste over noen norske organisasjoner som har eller har hatt prosjekter i Guatemala, år og sektor (utarbeidet med data fra
Norad)
Navn på organisasjon
CARE Norge
CARITAS Norge
Den Norske Advokatforening
Det Kongelig Selskap
for Norges Vel
Fagforbundet

År
2005–2007
1999–2005
2011–2015

Sektor/tema
Humanitær bistand
Humanitær bistand / økonomisk utvikling
Godt styresett / menneskerettigheter/justis

Type prosjekt
Katastrofehjelp
Katastrofehjelp, informasjon
Juridisk kapasitetsbygging

1999–2006

Utdanning / godt styresett / økonomisk utvikling

Informasjon

2005–2015

Godt styresett/helse

FAIR
Flyktninghjelpen
FOKUS

2007–2012
1999–2008
1999–2015

Utdanning
Godt styresett / menneskerettigheter
Godt styresett / menneskerettigheter/ justis

Forsknings-stiftelsen
FAFO
Interfolk
Kirkens Bymisjon
Kirkens Nødhjelp

1999

Godt styresett/politisk deltakelse/utdanning

Demokratisk deltakelse/ tilgang til
tjenester
Utdanning
Katastrofehjelp/gjenbosetting
Likestilling, tilgang til rettsvesen,
juridisk utvikling, informasjon,
kapasitetsbygging
Informasjon/ kapasitetsbygging

2004–2009
2009
1999–2015

LAG
Norges Juristforbund
Norges Røde kors

2015
2012–2015
1999–2015

Norsk Folkehjelp

1999–2015

Plan Norge
PRIO
Redd Barna Norge

2005
2001–2003
1999–2015

Utviklingsfondet

2005,
2014–2015

Politisk deltakelse
Demokratisk deltakelse
Politisk deltakelse/demokrati / godt styresett /
likestilling/naturressurser/menneskerettigheter
Politisk deltakelse
Godt styresett/menneskerettigheter/justis
Godt styresett / helse / humanitær nødhjelp /
demokratisk deltakelse
Politisk deltakelse / menneskerettigheter/demokratisering/urfolksrettigheter /likestilling / godt
styresett
Humanitær katastrofe
Demokrati
Utdanning/demokrati /godt styresett/ likestilling/
menneskerettigheter
Humanitær bistand / økonomisk utvikling

Kapasitetsbygging
Fredskorps
Kapasitetsbygging, juridisk utvikling,
humanitær katastrofehjelp
Informasjon, kapasitetsbygging
Juridisk utvikling
Katastrofehjelp, informasjon,
kapasitetsbygging
Informasjon, kapasitetsbygging,
styrking av lokale organisasjoner
Katastrofehjelp
Forsoning
Kapasitetsbygging, informasjon,
juridisk utvikling, utdanning
Humanitær katastrofehjelp, kapasitetsbygging, informasjon
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Main Sector
0 – Not referable to sector
130 – Population policies/programmes and reproductive health
140 – Water and sanitation
151 – Government and civil society, general
152 – Conflict prevention and resolution, peace and security
160 – Other social infrastructure and services
2 – Infrastructure and communication
220 – Communication
231 – Energy generation, distribution and efficiency xx general
232 – Energy generation, renewable sources
236 – Heating, cooling and energy distribution
240 – Banking and financial services
250 – Business and other services
3 – Agriculture and fishing
311 – Agriculture
312 – Forestry
321 – Industry
322 – Mineral resources/mining
331 – Trade policy and regulations and trade-related adjustments
4 – Industry and mining
430 – Other multisector
5 – Banking, financing and rehabilitation
720 – Emergency Response
730 – Reconstruction relief and rehabilitation
740 – Disaster prevention and preparedness
8 – Social infrastructure, welfare and culture
9 – Multi sector and unspecified
930 – Refugees in donor countries
998 – Unallocated/unspecified
Sum
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
52 54 39
1
2
4
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4
7
7
4
4
4
63 51 48 56 66 56 59 51 56 33 34 27 29 41 34 28 29
3
2
2
4
1
1
4
2
3
1
2
2
3
2
3
2
1
13 18 16 12 11 14 14 11 16 12
8 10
8
7
6 10 11
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
7
6
8
9
5
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
2
1
1
2
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
1
1 11
3
3
1
1
2
1
1
6
5
5
1
4
3
3
10 23 16
16 18 18
2
3
7
2
2
4
6
6
9
9
6
2
2
4
2
9
1
3
84 100 79 107 87 87 96 99 82 105 83 96 56 57 57 59 74 60 57 54

All
145
20
34
761
38
197
3
3
2
8
1
4
10
7
42
1
28
2
1
3
24
4
34
17
10
49
52
5
74
1579

Tabell 3. Antall prosjekter etter sektor og år (data fra Norad)
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Tabell 4. Antall prosjekter etter sektor (data fra Norad)
Viktigste sektor
Varme, nedkjøling og energifordeling
Skogsdrift
Handelsreguleringer og regulerings- og handelsrelaterte tilpasninger
Energigenerasjon, distribusjon og effektivitet – generelt
Mineralressurser/gruvedrift
Infrastruktur og kommunikasjon
Kommunikasjon
Industri og gruvedrift
Bank og finansielle tjenester
Bank, finans og turisme
Flyktninger i donorland
Jordbruk og fiske
Energi, fornybare kilder
Næringsliv og andre tjenester
Katastrofeforebygging og beredskap
Rekonstruksjon og rehabilitering
Befolkningspolitikk og reproduktiv helse
Andre multisektor
Industri
Vann og sanitær
Katastrofehjelp
Konfliktforebygging og -løsning, fred og sikkerhet
Jordbruk
Sosial infrastruktur, velferd og kultur
Multisektor og uspesifisert
Ikke bevilget / uspesifisert
Ikke referert som sektor
Annet infrastruktur og tjenester
Myndigheter og sivilt samfunn, generelt

Antall prosjekter
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
7
8
10
10
17
20
24
28
34
34
38
42
49
52
74
145
197
761

Tabell 5. Antall prosjekter etter målområder
Målområder
Økonomisk utvikling og handel
Katastrofehjelp
Miljø og energi
Godt styresett
Helse og sosiale tjenester
Donorkostnader og uspesifisert

Prosjekter
156
93
14
920
300
96
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Figur 2. Fattigdom i Guatemala og andre land i Latin-Amerika. Rundt 2004 og 2014.
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Figur 3. Ekstrem fattigdom i Guatemala og andre land i Latin-Amerika rundt 2004 og
2014.
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Anneks 4 Sitater fra informanter

I dette annekset presenterer vi noen sitater fra intervjuene. 

Hva vil det si å bygge fred?
«… på tross av det de har fått oss til å tro, så kan vi endre
på denne virkeligheten. Det finnes mange ulike individuelle og kollektive krefter som vil skape et mer rettferdig
og mindre hierarkisk samfunn, som streber etter fred. 
Solidaritet, gjensidig støtte, det er praksis som jeg forbinder med å skape fred.» Mayastudent.

om, er at internasjonale donororer fortsetter på samme
veien … Eliten vil ikke ha dem her fordi de har begynt en
prosess som fører oss til historien, og avslører at de var
involvert i grusomhetene som skjedde i dette landet
gjennom hele denne tiden. Så, når jeg, slik jeg også ser
det, og jeg er jo ung, mye av dette har jeg lært av historiebøkene, men det er virkelig bare en liten del som er dokumentert. Men det er fremskritt, bare det å ha åpnet en
annen agenda …» Ung næringsdrivende.

«Vi pleide å si at fred er en prosess, og at denne prosessen var veien til lykke. Det vi søkte, var at vi, for eksempel når vi forklarte fredsavtalene til kvinneforumet, sa vi
at vi måtte gå denne lange veien for at vi til slutt skulle
nå målet om at alle kvinnene ville bli lykkelige, eller som
vi sa det, denne lykken var å nyte godt av alle rettighetene som det ville gi oss. Kvinnene ville få mulighet til å
bestemme over sine egne kropper, over sine egne liv, vi
ville få muligheten til å utvikle våre evner, til å leve et liv
uten vold, vi ville kunne bli den vi ville bli, denne type
ting, å ha grunnleggende ressurser som ville gi oss arbeid, bolig, alt dette som vi ikke har.» Kvinnelig aktivist.

«Det er også sant at det er satt i gang en ny kamp fra det
sivile samfunnet, urfolksgrupper, kvinner, og det sivile
samfunnet på ulike områder: menneskerettigheter,
antikorrupsjon etc. Og denne fornyede kampen har generert nye strategier, for eksempel å gå via rettsvesenet, utfordre staten og dens egne regler. Jeg tror vi har
skapt en vei som gir håp på mange områder: overgangsjustis, kvinnerettigheter, urfolksrettigheter, rasisme
etc. Dette viser tydelig at det ikke har vært staten selv,
de som har hatt makten de siste 20 årene, som står bak,
men tvert imot, det har vært kraften i det organiserte
samfunnet, ved sine ulike uttrykk: kvinner, ungdom, urfolksgrupper, arbeidere etc. Det er i lys av denne organiserte innsatsen vi må se støtten fra det internasjonale
samfunnet.  Den kan ikke undervurderes.  Den internasjonale støtten har betydd enormt. Med bistand og støtte
fra det internasjonale samfunnet mener jeg vi har tatt
viktige skritt. For 20 år siden var det utenkelig å snakke
om juridisk pluralisme, for eksempel.  I dag snakker vi
om hvordan å konfigurere den juridiske pluralismen i
Guatemala, hvordan den kan utøves permanent og på
daglig basis, og vi snakker om den institusjonelle utfordringen staten står overfor for å tilpasse seg den pluralistiske realiteten i landet.» Mayaadvokat. 

Om fremskrittene disse 20 årene

Om konsekvensene av korrupsjonssakene

«Vi vurderer suksess eller fiasko (for freden) etter en
veldig kort periode, for jeg tror at bare det å ha vært
gjennom prosessen, å ha åpnet for en annerledes agenda, og at vi har satt – jeg vil ikke si de fattige på agendaen – men at vi har tillatt at alt det triste som har skjedd
og skjer i landet, er blitt satt på agendaen, jeg tror det er
et stort skritt, et stort skritt som man har tatt helt ut. 
Folkemordrettssakene er fremdeles på bordet, man
fortsetter å snakke om folkemord, og nå begynner man
å snakke om det på en intelligent måte. Det gjør at folk
begynner å nyansere: Nei, men – det var ikke folkemord,
men en «folkemord-praksis», det var en praksis som
ville utrydde, ikke nødvendigvis en etnisk gruppe, men
en befolkningsgruppe, som ble utryddet.  Slikt snakket
man aldri om før. Før kunne man ikke snakke om mye av
det som man snakker om i dag … og det eneste jeg ber

«Da politikerne først begynte å bli sendt i fengsel, følte
de seg sviktet av næringslivslederne som hadde finansiert dem, og som fikk fordeler av politikken for å konsolidere sin kapital. Så en president som Otto Pérez Molina,
som nå er fengslet, ga fordeler verdt hundrevis av millioner quetzaler, til TV-kanaler, til byggebransjen, til gruvedriften, til oljebransjen, sementbransjen, næringslivsorganisasjonene, jordeierne, og fjernet urfolk fra
jorda kontrollert av næringslivet. Nå føler han seg sviktet … i debatten i kongressen uttrykte politikerne hvordan de var blitt forrådt av næringslivslederne, og det
muliggjorde vedtaket av noen lover, for eksempel loven
mot korrupsjon, loven mot illegal berikelse, reformene
av valgloven og lov om politiske partier.» Mayaadvokat.

«Jeg tenker at fred har å gjøre med ordet ‘mulighet’. 
Hvis du gjør ordet ‘mulighet’ til ditt eget, og, la oss si, at
du holder din virkelighet opp mot mulighetene du har til
å få en kvalitetsutdanning, til rettsvesen og rettferdighet. Hvis du ser for deg et samfunn som gir mulighet for
fremskritt og sosial mobilitet. Om du vet at myndighetene hører på deg og respekterer deg, og det er mulighet
for å opponere mot myndighetene.  Jeg tror at et samfunn med muligheter er et samfunn i fred.» Næringslivsrepresentant.
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«I etterkant av denne striden som begynte mellom næringslivet – også selvsagt korrupt – og hovedtyngden av
de politiske aktørene – mange av dem korrupte – og
selvsagt tidligere militære som følte seg dømt etter logikken til overgangsjustisen, så militære og politikere
også på næringslivet som svikere, fordi de ble utnyttet av
dem. Vi kan ikke slutte å se på de 30 minuttene av talen
til Efraín Ríos Montt, i rettssaken der han sier med kraft
og tydelighet: «Hvis jeg tok avgjørelser, gjorde jeg det
for å beskytte guatemalansk kapital, og sammen avgjorde vi at vi skulle redde landet fra kommunismen.» Han
gjør med andre ord næringslivslederne medansvarlige
for avgjørelsene, og ser på seg selv som et instrument
for den økonomiske makten. Både de militære og politikerne har historisk vært instrumenter for den økonomiske makten og sørget for at den er nedfelt i statens
institusjoner. Dette har snudd de siste to årene. Kanskje
er punktet som markerer den nye avstanden, rettssaken
mot Ríos Montt. Vi så at det var næringslivslederne som
gikk ut og forsvarte ham i pressekonferanser, og gjennom den politiske makten og mediemakten som de utøver.» Maya-universitetsprofessor.

Om avpolitiseringen av det sivile samfunnet
«På ett tidspunkt var det et problem i det sivile samfunnet, i sivilsamfunnsforsamlingen, at den ikke stod samlet som en forsamling for sivilsamfunnet, for å bidra til å

forsterke implementeringen av fredsavtalen.  Snarere
oppstod en rekke brudd, og man skapte en rekke ulike
sektorer som tidligere hadde eksistert innad i forsamlingen, men som hadde jobbet helhetlig. Forsamlingen
ble imidlertid etter hvert delt inn i kvinner, de som jobbet med menneskerettigheter etc., og disse konfliktene
fikk også etter hvert konsekvenser for implementeringen av fredsavtalen.» Mestisadvokat. 
«Vi endte opp med å implementere fredsavtalen innenfor våre egne NGOer, og der, innenfor våre egne småsamfunn, gikk det riktig bra. Dette var noe som skjedde
etter fredsavtalen. Det ble flere og flere NGOer, og man
NGOifiserte fredsagendaen.  Utenlandsk bistand var
medskyldig i det … de fremmet i stor grad NGOifiseringen av de sosiale bevegelsene, og de ulike uttrykkene
som kjempet for fred. Det var mye penger i omløp også.»
Kvinnelig maya, intellektuell. 
«Med signeringen av fredsavtalen var det en hel bevegelse av land, deriblant Norge, som åpnet kjempemuligheter for samarbeid og bistand, og dessverre hadde ikke
småsamfunn og sivilsamfunnet kapasitet til å utvikle en
prosess som kom fra folket og samfunnet. Snarere ble
prosessen NGOifisert.  Til slutt fikk vi så mange
foreninger, så mange NGOer at til slutt ble det hele fragmentert. Man hadde ikke en klart artikulert strategi. Et-
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ter mitt syn var det en feil fordi det begrenset mulig
hetene for at en prosess forankret i folket skulle vokse
frem; en prosess som ville være mer organisert og større, som kunne ha mulighet til å drive en mer seriøs prosess. Dette mener jeg har vært et av de største problemene. Til slutt blir det et spørsmål om konkurranse, om
hvem som vinner prosjekter.» Mayaadvokat. 

Om åpningen av den offentlige sfæren og
ytringsfrihet
«I dag, for eksempel, det er ikke det samme som for 20
år siden … jeg var veldig ung på det tidspunktet … i dag
kan du finne en type analyse, det er en mye mer åpen
debatt hvor du ser en lang rekke personer, og jeg tror
dette er en viktig ting fordi det er en generasjon av ungdommer, menn og kvinner, som i dag kommer med poli
tiske forslag som er mye mer velfunderte. Jeg tror på en
eller annen måte at det at debatten er åpnet, er et resultat av fredsavtalene, selv om det nok er sant at de ikke
har endret livene til folk veldig mye.» Mayaadvokat.
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